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'(;outo knihou buď při desátém výročí republiky uká

záno k houževnatému společnému zúrodňováni česko

slovenské prsti, z niž v nejtěžších dobách, které dějiny 

znají, vyrostli velicí mužové naši a společnou vůlí, prací, 

úsilím i utrpením za hranicemi i doma umožnili vznik 

našeho státu. 

Ježto vděčnost ubíhá rychleji než čas, buď tato kniha 

zároveň připomenutím, že vzpomínky na zásluhy pracov

níM zahraničních i domácích jsou zdrojem činů jejich 

potomků. Bylo by neštěstím pro československý národ, 

kdyby pro nedostatek vzpomínek a vděčnosti nové činy 

z něho vzkvisti nemohly. 



Daj nám wsěm, Gospodi, 
žízn a mír w zemi! Krleš! 

Hospodine, pomiluj nyl 

Zlý člowěk to chce býti, 
kterýž pro swé dobré dá obci zlým užiti; 
obec jest každého ohrada. 
ktož ju tupí, minulal jej rada. 

Pomoci twé žádámy: 
smiluj sě nad námi; 
utěš smutné, 
otweď wše zlé, 

swatý W ádawe! Kyrieleison! 

Dalimil. 

Píseň svatováclavská. 

. . . prosím panov, aby své chudině milostivě činili a pravě ji zpravovali; prosím měšfanóv, 
aby své obchody pravě vedli; prosím řemeslníkóv, aby své dřelo věrně vedli a jeho požívali,' 
prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili; prosím misfróv, aby jsúce dobře živi, své 
žáky věrně učili; '" prosím studentóv i jiných žákóv, aby mistróv svých v dobrém poslúchali 
i následovali ... 

T enf Pán velí se nebáti 
záhubcí tělesných; 
velíf i život ztratiti 

pro lásku bližních svých ... 

M. Jan Hus. 

Kdož jste boží bojovnici. 

I prosímef . .. lidí všech stavuov, a zvláště napřed všech věrných čechuov, abyšte se k tomu 
dobrému svolili a nám toho radni a pomocní byli. A my vám zase též držeti, plniti i mstiti 
chceme, pro milého pána Boha, '" pro vysvobození pravdy, zákona božího, ... ku pomoci 
věrným církve svaté, a zvláště jazyka českého i slovenského . .. 

Řád vojenský Jana tižky a spojen cil jeho. 

V ěřim i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda 
věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! 

Jan Amos Komenský. 

Prolož neméně láska, než železo brání říše; nemožno však, aby milován byl. kdo sám 
nemiluje, lásky pak jednatelem jest společnost jazyka. 

Bohuslav Balbín. 

Ocitá se česká sláva v nebezpečí tím, když se rozeznává pravé od nepravého? 

Zahyň pýcha, sobstvi, nedůvěra, 

spoj vás všecky láska, vzájemnost; 
s tím se dobře mějte! Slávy dcera. 

Jan Kollár. 

Josef Dobrovský. 

Bylo ae jest mé pevné přesvědčení, že v celém prostoru zemí lidem slovenským obydlených 
od českého Rudohoří až k městům Bardijovu a Humennému nad 'řekou Laborcí v Uhřich a napříč 
od hor Krkonoši až k Dunaji nad městem Komárnem. t. j. v čechách, na Moravě a v Uherském 
Slovensku panuje jedna a táž řeč slovenská ... 

Pavel Josef Salařik. 



e:Sláva štac hetný m. 

Klo za pravdu hori v sviitej obeti, 
klo za ludstva právo život posviití, 
kto nad krivdou biednych slzu vyroni, 
tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

Keď zahrmia delá, 01'01 zaveje, 
za slobodu milú kto krv vyleje, 
pred ohnivým drakom kto vlasl zacloni, 
tomu moja pieseň slávou zazvoní. 

Kdo si stoji slovu, čo pržam shfkne Bve!, 
komu nad statočnosf venca v nebi niet, 
koho dar nesvedie, hrozba neskloní: 
tomu moia pieseň slávou zazvoní. 

Pán Boh šlachetnosti neba vystavil. 
večné on pre podlosf peklo podpálil: 
kto ctí pravdy božskei božské zákony, 
tomu moia pieseň slávou zazvoní. 

Karol Kuzmány. 

N s t a v pře d u. '" v a s světovou v á I k O 

Mé čech y. 

Vy, oh' 
jako hrst groš,! roz .. ozene 
rybníky na nasem Jihu! 
Vy, jež jste oranž, měď, stříbro, kobalt a ocel 
v hře slunka i chmury I 
Rybníčku Černoháji, 
kam propastně se propadá smrků stín 
a v tichu 
jen čírka zašplíchne do hladiny! 
Ty, Bezdreve, 
hrdino letitý! 
Vítr ti bílou čechrá bradu a opřádá o hráz! 

Jdeš, 
srna mýtinou kmitne, 
kvoká bažant, trylkuj e červenka, 
a na kraji borku modré svahy šumavských 

hvozdů tě zdraví. 
Jdeš, 
je ráno, 
dubisko, dosud holé, tu civí, gorila lesů, 
a jako z kotle, z hladiny stoupá pára. 
Jdeš, 
je večer, 
to v dále,? zažehli háj -
zdá se ti-
přimražen stoj íš; 
a zatím není to než luna, ohromná, šišatá, 
jako ohnivé vejce na obzor šplhající. 

Jdi též 
vesmi, jež k pláni se tisknou, 
kol kováren uprostřed návsí, 
kol hřbitůvků s železnými kříži, 
j di poli, kde pípá racek -
člověka potkáš, v mejšlatech, nesmělé, 

šámavé chůze, 
člověka ostrých rysů, profilu jakoby z žuly, 
člověka s měkkou, zpěvavou a tichou mluvou. 
Je pravda, 
že zcela blízko odtud, 
po lukách, svazích, v oranici, 
svatá noha Toho kráčela, 
jenž, jako světlý strom, zahořel, navzdory 

celému světu? 
Že někdy šly tudy roty, 
pa.vézy, cepy, vozy, sudHce, lebky, krzna 
a jako hromy, blesk husitských houfnic hřímal? 

Vy, 
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pošmourná, teskná, 
málomluvná údolí v Podkrkonošsku! 
Vy, tíseň, soumrak a déšť, 
když mlha z vás, jako nebožtík, vstává! 
Ty, strmá stezko, kde za letní noci 
dvé světlušek, dvé záhrobních očí, 

z rozsochatého kohátu hledí! 

Tam v dálce 
ramenaté, svalnaté hřbety 
j sou cizími ztečeny rozhlednami. 
Nad řekou cizí dýmají. papírny, přádelny. 
Bílá silnička s bílými mezníky 
do cizí země spěchá, 
a s hřebenu, od osamělé borovice, 
zříš kotlinu v poledním slunci, 
cizí města jako krušce rudy se třpytit: 

miliony z nich vytékají. 
Hmoždíře, houkající o posvíceních, 
rvačky při muzikách, doprovody v měsíční 

rose, 
pytláci, pašeři s plnozvukou horáčtinou, 
širokou jako drvoštěpův rozmach, 
rozpadlý mlýn, kde je schůzka k vodnímu. 

pychu, 
chlapci jdou na sklizeň, přes hory, 

na druhou stranu, 
duní stav, nad lihovým kahanem sedí 

korálkář se svou ženou, 
a večer, 
z osvětlených samot, 
zní duchařů píseň. 

Vy, 
roviny kolem široplecího Labe! 
N ad nízkým břehem houstne topol a j Hm, 
krávy vyhnali na pastvu z vesnice s věží . 

cibuličkou, 
stromovím zastíněnou. Voní tráva, voda voní. 

Šumící jezy, latě, aby lososi neproplouvali! 
Pole, ježatá žitem, řepou kudrnatá! 
Lesklí koně uháněj í v bryčce, 
těžcí, rohatí voli bělají se na silnici, 
cukrovary isou připraveny, 
a řádky brambor 
táhnou střelci, honci a psi. 

V městě, 
za valy, jež tu zbyly po Němcích-kolonistech, 
polykají se lidské zájmy, lidská sobectví 
i ako krvinky v těle. 
Člověk střízlivý, tvrdohlavý, vzdorný, 
demokratický, 
který vždy sobě sám vládl a neznal panstva 

ni zámků, 
v krámech, dílnách, pivovarech a mlýnech 
kuje svůj život. 

Na večer, po denní práci, 
z domu o mnoha pokojích 
statkář vychází na zahradu; 
shýbne se k hrušce, jéž, těžká, se stromu 

spadla, 
při voní k růži. 
Tak milo 
pěšinou jít mezi obilím! 
Boží slunko vyzlatilo klas, až ke tvé hlavě 
šumí zrna. 
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A naproti tobě 
velké slunce umírá 
v krvi západů, nad něž nikde není krásnějších. 

Posléze ty, 
Praho, 

máti naše, 
ty horké srdce, tlukoucí za všechny a pro 

všechny, 
vyvstavší a skleslá, planoucí a troudná, 

ty, . k t v '1' kam, Ja o v erc, Cll 

každý náš smích, každý náš sten! 

Snadno líčko se jí k posměšku sevře, 
a opět snadno 
se vyšňoří, pentlemi ofáboří, 
a šťastná j de v tanečním kroku. 
Kéž tak zůstane 
svěží a vonná, 
vždy novou zmlazená krví, 
roztoužená po nejvyšším, 
hotová k žertvám, 
kéž tak zůstane - pro minulost. jež bloudí 

jejími podloubími, 
pro budoucnost, jež nad stem jej kh věží 

Vy, tajemné síly, vás čtvero, 
vy jste mé Čechy, 
čtverá brána, kterou se vchází 
k národu vyvolenému, 

se přede. 

čtvero tváří, ruměných čtverou vášnivou vůlí 
vytrvat, tít a růst 
na svém! 

Otakar Theer: Všemu na vzdory. Praha. 1916. 

v pře cl V e č e r r e vol U cer. I 8 4 8. 

Karel Havlíček Borovský vystoupil ze semi. 
náře a odjel na RUSi pobyl tam dvě léta a vrátil 
se vyléčen ze všeho mysticismu všeslovanského. 
Přinášel určitý program: pro své spoluobčany 
dobýt plné, naprosté rovnosti, ke které měli 
právo, vymaniti je z oné zděděné poníženosti, 
v které se nejsmělejší hrbili před Německem. -
"Člověk, který se kromě německého jazyka ve 
školách docela ničemu nenaučil, nemůže být 
o nic moudřejší než rozený Němec, který zhola 
nic neumí, a nepochopuj Í, í aká by měla přednost 
býti nevzdělanosti německé před nevycvičeností 
českou. Naopak, ačkoli si hlupák český i ně
mecký před Pánem Bohem docela rovni jsou, 
přece bych, směje dle svého vkusu voHti, již ra
ději českým býti chtěl, dílem z národní náklon
nosti, dílem proto, že této charge každý rodilý 
Čech beze všeliké práce a bez sobotálesu velmi 
snadně a sám od sebe dojíti může." - "Četl jsem 
kdesi, že člověk, když dva jazyky umí, jako by 
se byl zdvojnásobil, za dva platí a úplně se s vý
rokem tímto srovnávám, jenom mu buď povolen 
malinký závěreček nebo klausule: když se zdvoj
násobí a ;ako za dva platí, velmi přirozeno, že 
na příklad moudrý a chytrý člověk, naučiv se 
třem jazykům, za tři moudré a chytré platí, na-
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opak ale hlupák rovněž mluvící třemi jazyky, 
nikoli třem moudrým a chytrým, nýbrž jenom 
třem hlupákům se vyrovná:' "Je třeba, aby se 
'Češi staH opět pány doma." - "Nikdy potomci 
jednoho národa neutiskují se vespolek tak ne
lidsky, jako je hněte cizinec, u kterého se 
s zištností spojuje také národní zášť a opovržení, 
které skoro všÍckni sousedni národové proti sobě 
mívajL" - "Hm! Kdybych do cizího domu ne
pozván přišel, a násilně se tam k nej většímu ne
pohodlí a škodě domácích usadil a roztahoval, 
kdyby pak přišel silnější než já, a chtěje se 
rovněž tak v domě tom usaditi, mne by vypudil, 
stalo by se mně tím něj aké bezpráví neb 
křivda? Dokonce ne; nepříjemná věc, velmi ne
příjemná věc, ale nikoli bezpráví." - Vy
jadřoval takto mluvou na nejvýše přesnou ne
jasná napomínáni vlastencův a zároveň vystříhal 
i lch od lichých naděj í a nebezpečných kompro
misů. Nepochyboval, že budoucnost způsobí 
obecné usmíření, ale mínil, že silné pěsti a pevné 
paže neškodí dobré věci; nemyslil, že se svých 
povinností vůči svému národu zprošťujeme pro
slovením několika zvučných slov, ale žádal, aby 
"vlastenectví z jazyka přešlo do rukou a těla", 
Zvláště doporučoval svým čtenářům, aby se ne
dali klamat slovy. - "Marná jest idea Kollá
rova: Slované, totiž Rusové, Češi, Illyrové atd., 
nej sou jedním národem. Historická zkušenost 
učí, že mezi národy sousedními nikdy jisté 
pevné přátelství udržeti se nemůže, že kmenové 
slovanští jeden po druhém se snažili kde mohli 
o hegomonií a primát nad ostatními" . .. "Chtě
jíce býti dobří Slované, musíme napřed pěstovati 
dobro vlastního kmenu, a Slovanstvo jen tenkrát 
se upevní, když i ednotliví kmenové, jmenovitě 
Čechoslované, Jihoslované, Poláci a Rusové, 
každý se vzmůže a mezi sebou ve vzájemné přá
telské podpoře o závod půjdou. Něco jiného jest 
mysliti sobě i en tak neurčité osudy Slovanstva 
a jak říkáme, jen na náhodu pří tom spoléhati, 
a něco jiného jest, podle nějakého určitého dobře 
rozmyšleného plánu pracovati k větší budouc
nosti Slovanstva a nespoléhati na dobrou ná
hodu, nýbrž z vlastního přičinění očekávati jen 
nějakou spásu. Dvojí však může býti plán náš; 
buďto očekávati zcela pasivně, aby Rusko nás 
vytrhlo časem svým z rukou nepřátel našich, což 
jest velmi pohodlné, ale málo čestné a budou
címu duševnímu vývoji Slovanstva málo pro
spěšné; anebo zas, aby západní a jižní Slované 
bez materiální pomoci Ruska sami si společně 
proti nepřátelům svým pojistili svobodu a ná
rodnost svou, by časem· svým, vyvinuvše mezi 
sebou neznámý v Rusku živel politické svobody, 
prospěšně působiti mohli v tomto ohledu i na 
Rusko samé. Chceme-li se ale této druhé cesty 
držeti, tuf ani není třeba dokazovati, že každý 
jednotlivý kmen co možná nejvíce zesíliti 
musí. Na kmenu českoslovanském leží po stránce 
této nejtěžší úkoL Nebude nám jistě nikdo po
kládati' za nějakou kmenovou vypínavost, když 
řekneme, že o s u d Čech o s lov a n ů r o z
hod n e t a k é o s u d cel é h o S lov a n
s t v a a že, jestliže my padneme v duševním 
a snad i materiálním boji proti Němectvu, také 
polský a i ihoslovanský kmen těžce ponesou 

následky našeho pádu. Speciální českoslovanská 
posice, Čechy, připadá nám jako bašta u mostu, 
přes který vede cesta do srdce slovanského; 
a tuto baštu, ve které náš slabý kmen vede bOJ 
se silnějším nepřítelem, máme všickni ve spo
lečném interessu upevňovati a hájiti, nikoli ze
slabiti. Já tedy neodpíral Slovanstvu reálnosti, 
nýbrž dokazoval, že reálnost Slovanstva i e zalo
žena na reálnosti jednotlivých kmenů." -
Palacký říkal podobně: "Jsem Slovan, ale 
Čech", Havlíček však dovedl mluvit k množství, 
a málo lidem tou měrou jako jemu se dostalo 
nadání povědět prostou pravdu. 

Aby zmátl censuru, za obyčejnou látku 
v "Pražských Novinách" voHval události irské; 
čtenáři chápali snadno narážky a slovo R e p e a 1 
brzo znárodnělo. Úzkostlivé bdělosti policie ne
podařilo se zabránit vší agitaci: někteří pří
vrženci Maz2Íniho se pokusili založit v Praze 
odbor Mladé Evropy; v tisících' exemplářích roz
šiřován list, v němž Ronge objasňoval své od
padnutí. V brožuře zvané "S lov o v č a s 
o v 1 a s ten e c tví, o češ t i n ě a o n á rod u 
čes k o s lov a n s k é m, s ohl e dem n a 
s pol e k něm e c k ý, zvláště cel ní", vydané 
v Lipsku (1845), žádalo se odtržení zemí českých 
od spolku německého, a hlásalo se, že "Morava 
a Slezsko politicky náleží k Čechám čili 
k českému královstvL" 
Právě z těchto snah po svobodě a samo

správě čerpala nadšení malá skupina, jež se 
scházívala "U zlaté váhy" pod podloubím na 
Zeleném trhu a jež se sama označovala jménem 
klubu "R e p e a I". Bylo v něm sice několik 
Němcův, ale většinu tvořili Čechové: V i 1 é m 
G a u č, jeden z oněch agitátorů, jenž obviňo
ván byl od vrchností, že bouří jejich poddané; 
K are I S a b i n a, řečník ohnivý, výborný žur
nalista, jenž až do posledních svých let zůstal 
modlou strany radikální; Ema n u e 1 Ar n o I d, 
někdejší správce knížete Rohana; velmi nepo
kojný, právě vydal leták proti jesuitům, jenž 
byl vskutku dílem Sabinovým, a za nějž od
pykal sedmiměsíčním vězením. Členové "Re
pealu" získali stoupence na universitě přičině
ním medika L u d v í k a R u p per t a a J o
s e f a V á c I a v a Fr i č e, synka jednoho z nej
známějších advokátů pražských, J o s e f a 
Fr i č e (1804-1876~), jemuž nebylo sice ještě 
ani osmnácte let, ale podal již důkazy svého 
horování politického a svými styky s emigrací 
polskou v Londýně a Paříži si získal jisté 
kouzlo. Měli dosti mnoho přátel mezi žáky na 
akademii malířské, řízené Němcem Kr. R u
b e n e m, jehož fanatísm přiváděl tyto mladé 
lidi v zoufalost; v duchovenstvu někteří kněží 
mystičtí povzbuzovali jejích naděje. Se sympa
tiemi dosti živými se potkali v lidu, kam pro
nikly spisy socialistů francouzských, a dělníci 
rádi slyšeli, jak se vykládají v článcích Havlíč
kových. - "Národ, ztrativ národnost svou," 
napsal, "klesá vždy více v bídu a opovržení. 
Buď si pak příčina ztracené národnosti jaká
koli (nejobyčejnější jest násilná poroba, kdežto 
vítěz přemoženému mocí ... vnucuje jazyk svůj 
a národnost) vždy ale táhne za sebou stejné 
následky. Cizí panující národnost brzy se 
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zmocní všelikých cest k lepšímu životu, usadí 
se ve výnosné ouřady, přitrhne k sobě obchod, 
průmysl a vůbec všechno snadnější a výnos
nější zaměstnání, a držíc v rukou svých (po
mocí jazyka svého) všeliké prostředky k vě
domostem a k lepšímu vzdělání, zanechává do
mácí přemožené národnosti jenom nádenické 
klopofění, těžkou, málo výnosnou ruční práci. 
Ovšem též mnohý, opustiv národnost svou a 
přichytě se panující, zjedná sobě přístupu 
k snadnějšímu a nádhernějšímu životu; poně
vadž ale takto cesta všem ostatním, kteří ná
rodnost svou zachovali, zavřena jest, stává se 
ponenáhlu, že domácí národnost jen v nižších, 
méně vzdělaných stavech přítulku nalézá, ana 
cizí mezi všemi vyššími panuje, a delším zvy
kem přejde pak malá vážnost, v které (bohu
žeH) nižší stavové u vyšších bývají, i na národ
nost jejich, na jazyk domácí, takže se konečně 
každý, přijav na sebe cizí, panující národnost, 
za svou přirozenou veřejně stydí. Čím více se 
rozmáhá opovržení vlastní, domácí národnosti, 
tím více se rozmáhá chudoba a ničemnost mezi 
všemi přidržujícími se jí, a chudoba množí pak 
opět opovržení." 

Vedle "Repealu" se tvořila jiná ohniska opo
siční. A d o lf Ma rí a Pin k a s, jenž byl přede
vším liberál, představoval střední mínění měš
ťanstva, jež důležitost jen podružnou přikládalo 
otázkám národním, a především si přálo, aby 
mělo s krku censuru a. policii. V kavárnách 
bankéř Leo pol d L a e m mel krítisoval fi
nanční politiku vládní a Fr. Br a u ne r mlu
vívalo potřebě zrušit robotu. Vlastenci se schá
zeli "U P r i m a s ů" u sládka Vaňka neb 
"U z 1 a t é h u s y", kde hostinský pan tát a 
F a s t e r, dobrotisko, člověk veselý a hovorný, 
byl zajímavou osobností pražskou. 

V historii býváme vždy sváděni, za příčiny 
pokládat události, jež vskutku upoutávají zraky 
naše teprve ve světle příhod následujících. 
Je docela jisto, že revoluce roku 1848 byla by 
mohla být ještě zadržena, a že drobnými tůč
kami, jež znepokojovaly Čechy, nebyl způsoben 
pád Metternichův. Ale nejprve dokazují nám, 
že slábla autorita vlády, a potom vysvětlují 
nám, jak snadno přijat byl nový pořádek věcí. 
Kancléř podlehl především spiknutí paláco
vému, ale tento potutelný úklad nebyl by se 
potkal s takovým ohlasem, kdyby odedávna 
veřejné mínění nebylo napřed připraveno a ne
bylo toužilo po radikální opravě. 

V Čechách vlastenci nejprv obnovili vážnost 
řeči a dějin národních, vrátili národu chuť ke 
čtení, vzbudili v něm lásku k starým tradicím; 
k povzbuzení jeho mysli ukázali mu vzdáH 
ohromnou velikost Slavie, jež svůj stín vrhala 
na Německo. Jejich program se pak určitě a 
důrazně vytvářel; poznali, že politická samo
statnost je podmínkou udržení jejich národ
nosti, a od té doby za spojence více nebo méně 
svědomé, měli šlechtu, toužící nabýt opět ně
jaké vážnosti, liberály pokořené a zoufalé, ko
nečně masy lidové, jež od půlstoletí o~ekávaly 
splnění slibů Josefa II. Takto sváděli znenáhla 
v svůj okruh třídy nejrozmanitější, jež tehdáž 
zapomínaly na své soupeřství, aby útok pod-
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nikly proti moci státní. Pohřeb Josefa Jung
manna dne 17. 1ist~padu byl jako slavnostní 
přehlídkou sil slovanských v předvečer boje, 
a nabyl symbolické důležitosti. První generace l 

jež pozvedla kámen s hrobu, kde dřímal ná
rod český, dokonala své dílo: umírala se svě
domím pokojným a spokojena se svým dílem, 
po dnech těžké práce, statečně podnikané, z{1.s 
stavujíc svým nástupcům péči, aby k svobodě 
a samosprávě vedli onen národ, jejž vzkřísila. 
Mladí bojovníci přijímali bez bázně těžkou 
úlohu, jež jim připadala. - "A když jsme se 
vraceli z velevýznamného toho pohřbu, od 
onoho rovu na Volšanech, nad nímž všíékni 
našinci tak upřímných slz byli prolévali," píše 
J. V. Frič, Hyedl jsem se s otcem po dlouhém 
čase zas jednou pod pažím; kráčeli jsme vedle 
sebe s hrdým jakýmsi sebevědomím, jakoby 
vítězové, hotovící se k dalším rozhodnějším 
bojům, a když si otec přisedl zas večer k ro
dině, zvolal, volně si oddechnuv, jako by se 
mu byl kámen s prsou svalil: Děti! :tdá se mi, 
že vyhrajem, už je nás veliká síla, kterouž 
bohdá více nepřekonají a neušlapou!" 

Arnošt Denis: Čechy po Bílé hoře. 
Přel. Dr. J. Vančura. Druhý díl, J. kniha, 3. hlava. 

Praha 1911. 

Politické nálady na začiatku 
r o k o {) š t y r i d s i a t y ch. 

Dňa. 5. mája roku 1840 vrátil sa Maďarom 
z trojročného vazenia Ludvík Kossuth. Vrátil sa 
kypiaci výbojnou dižiadosťou, s novým národ-o 
ným programmom. Váhavý, o ma:ďarstvo na 
klzkej, šikmej ploche v bázni sa trasúci Szé
chenyi musel pozvorna ustupovat Zbujnelý ma
ď arský nacionalizm švihnul sa na osudnú dráhu. 

Vo Viedni zápasily dva prúdy: vedra upiateho 
Metternicha, i proti nemu, snoval gróf Kolowrat 
smelý plán oprieť rÍšu o Slovanovo S Horvatmi 
bolo už od pár rokov tiché dorozumenie: iIly
rizmu dopomáhal vo Viední Kulmer, Draškovič 
a - náš štefan Moyses k netušenému politi
ckému značeniu. Maďaři vycítili, že by ich austro
slavizm mohoI sovrieť do železnej obruče, nech 
Slovensko najde ideového spiatia s Kolowratom. 

Tu nasadil tedy maďarizm všetky páky. Predo. 
všetkým bolo treba Slovákov postaviť va Viedni 
do svetla nespol'ahlivého živlu. V tie časy bol 
ešte va Viedni striezHvý, ale bystrý pozorovatel' 
politických udalostí, Cyrill Kampelík. Tu, vo 
Viedni - povedá - hučia istí maďarskí dvorní 
radcovia vláde do uší, že Slováci neustále ohlidaiú 
sa po Rusku a že Rusov skor-neskor privábia 
sem, Ergo Hant Maďari - nech sa tedy aj oni 
stanú Maďarmi ... Češstvo, u vlády síce silné, 
nemože Slovákov podporovať, už i preto, že sa 
.oni Čechov de facto nedržia, potom preto, že Ma
ďari uvádzajú faktá, poukazujúce na rusizm, 
proti čomu ničoho nel'za namietať ... Maďari 
chceH postaviť polytechniku, znovusrÍadiť di
vadlo, a nebol o im to dovolené; ani sám Metter
nich im nemože pomoci: - tak sa proti tomu 
zopn~l Kolowrat ... Nemci spojili sa s Maďarmi 
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proti Slovanom a pre Rusov je nesmierny 
strach ... Nemožem popierať, že Kollárova "Vzá
jomnosf'\ v osnove nemeckej tak romanticky, 
v slovenskej tak suchoparne opísaná, stala se 
v rukách nepriatel' ových zbraňou proti nám ... 

Doma podujal proti slavizmu vojnu na celej 
čiare Kossuth so svojimi druhmi, s Fr. Pulszkým 
a gr. Zaym. On sám zasahoval viac do bojov 
v Horvatskuj druhí dvaja postavili sa našim 
tvárou v tvár: Pulszky perom, Zay shonom poli
tickým. Na veky zostane charakteristickým pře 

. povahu maďarizmu priamočiarny politický dopis, 
došlý jedného dňa od Zayho štúrovi. Ešte pred 
pár rokmi hl'adel štúr na Zayovskú rodinu s ty
pickou úctyplnosťou holubičieho Slo!áka, zvečnÍ':' 
i literáme jej šl'achetnú myse 1'. stúrovci boh 
usadlí na Zayovskom uhroveckom panstve, i sám 
r.udovít bol tam rok na hospodárstve. Roku 1840 
dosiahol gróf najvyššiu svetskú hodnosť v evan
i elickej církvi: stal sa generálnym dozorcom. 
Štúrov starší brat mu Hstovne blahožela1. V od
povedi chopil sa Zay príležitosti a vyložil svoje 
názory o r.udovítových snahách. Načo - vraj -
zapoviedať sa r.udovítovi Štúrovi takými darom
nicami, ako slovanská katedra a čo tomu podob
ného jest? Radšej by mal posvatiť svoje vynika
júce schopnosti uhorskej vlasti. Jestli by však 
predsa volil slúžiť slovanskej ku!túre, nech 
takých pokus ov nepodniká v Uhorsku, ale niekde 
v rakúskych provinciach. Na túto výzvu odvem 
r.udovít Štúr sám. Odmerane, zdvorile mu od
písal, že nezamýšl'a vysťahovať sa. Zaymu, zdá 
sa, prišiel tento list vhod. Ihneď odpovedal: 

" ... Keby Pol'sko ešte trvalo silné a samo
statné, možno, rozvoj slovanského jazyka, alebo, 
ako to teraz nazývať sa rúbi, jeho kultúta, sotva 
by prichodHa do úvahy; keď však táto hradba 
europskej intelHgencíe a svobody padla, keď 
čierťaže náboženské, jazykové a ústavné -
okyptené - iavia sa jako pomník krásnej, minu
losti ale zároveň aj ako výstraha pre buducnosť. 
je t~dy už teraz na Uhorsku rad zachytiť tento 
svetodejinný moment a nastúpiť oné opustené 
miesto, k čomu ho pomáha povznášať i samo
statný živel maďarizmu, nemecká kultúr~, ba 
i zemepisná poloha. Aby však možno bolo ukolu 
tomuto dostáť, predovšetkým treba vyhnúť všet
kému i sebe vzdialenejšiemu súvisu s oným ne
priatel'ským živlom a treba zmaďarčiť tých, ktorí 
sú tomu súvisu nevedomými nosítel'mi. Tedy 
uhorských Slovanovo Jestli sa to zamešká, čo
skoro by mohoI zvol ať i cár, podobne ako kedysi 
Ludvík XII., nie síce tli! n'y a pas des Pyrenées", 
ale "il n'y a pas des Carpathes",a potom nám 
už nepozostane nič iného, len nadobro sa roz
žehnať s kuItúrou, svobodou, protestantizmom ... 
Záujmy nielen protestantizmu, ale i pospoHto
l'udskej osvetya vzdelanosti musia predpracovať 
s plným úsilím velikému ciel'u: Uhorsko poma
ďarčiť.', Toto hovorí Zay Štúrovi; dokaz, že si 
váži jeho um a srdce 'a že oboje - lch sa dovo
lávajúc - želá si presvedčiť; jestli sa to nep<>:, 
darí, vystríhal ako čestný priamy muž a ponecha 
konventu a ostatným vrchnostiam, vláde a ve
rej ne; mienke, aby v duchu zákonov vykonaly 
svoje, a vopred futuje, ,akže by kedysi bol nú-

tený postupovať vo svojej vlastnosti, ako gene
rálny d.ozorca .• .' Nech vraj štúr ta pustí všetko 
etymologické výskumníctvo a jazykovedné exer
cície , <. ,Exoneravi conscientiam meam. So 
všetkou úctou oddaný Zay. . 

Na Kossuthovom zbrojnošovi Zaymu už kri
kl'avo cvendží "evropské" brnenie. Maďarská ná
rodná politika v tie časy pospiechala si uchvatnúť 
miestočko v tom liberálnom soskupení Europy, 
ktoré sa práve tmelilo proti zpiatočníckemu Ra
kúsku. Aby získala prístupu k tejto bojovne; 
čiare, včas brala na seba jej farbu a heslo a či
nila sa po liberalisticky, pozdejšie dokonca po 
demokraticky. Maďarský historicko-stavovský, 
zpiatočnícky obličaj nemohol sa blížiť "mladej" 
Evrope ani jej dedičom bez časovej náličnÍce. 

Na každý pád začínalo sa pozvol'né ideové 
triedenie politických energií, i dovršených i ro
diacich sao V tomto všestrannom gruppovaní 
zaujaf stanovište, už či ve dome či nevedome, pri
chodilo i novoslovenskému hnutiu. ČO u Maďarov 
navonok zdalo sa svobodomysefnosťou a sklonom 
k demokratizmu, to vnútri stálo našim otcom pred 
očima v celej nelíčenej nahote. So Zayovci sa 
narovnávaf nebolo Štúrovi možno. Ani roku 1840, 
ani v roku nasledovavšom, hoci u Zayho ponuky 
boly naporúdzi. V apríli 1841 navštívil tento muž 
I:udovíta štúra a hradel ho získať maďarizmu 
"Boh vie akým činom". Štúr sa pohoršil a me
rave odmietoL Kossuthovský "liberalizm" ne
mohol pomýliť nikoho svobodomilovného, leda 
Engelsa a íných, do Uhorska nedovidevších 
ideologov súčasnej demokracie. 

V spisoch Štúrových častoprerýva dostoj ný 
pochod myšHenok akohy utlumený vzlykot nad 
nesmiernou biedou slovenského pospolitého rudu. 
Bíedou mravnou a hmotnou. Nikde nezaoralo 
poddanstvo do l'udskej dostojnosti také hlboké 
brázdy, ako na Slovensku. Naši vodcovia tak cí
tili, že treba pomoci hneď, inak nebude nám po
moci vobec. A keď pozreli okolo seba, keď v tejto 
núdzi národa hI'adaH politickú oporu, kde ju 
malí najsť? My sme boli vtedy jediní "Ne
maď ari". Sedmohradsko nebolo ešte k Uhorsku 
pripojené, Malorusi a Nemcí neboli ešte ani na 
začiatku svojho prebudenia. Horvati hájili sa 
úspešne, ale lch už spojoval taktický svazok 
II Viedňou. 

Ta obracaly sa i oči našich otcovo ,Sebe ne
patrnejší ústupok - písal Hodža už r. 1842 -
musíme si vyžobrať u prestola. S každou zále
žitosťou ku prestolu! ,Inak nás pohltia títo vlci, 
jahňatám za sudcov ustanovení: 

Aké bolo položenie v Česku a na Morave? 
Tam ešte len v kusých obrysoch tvoril sa poli. 
tický myšlienkový obzor, kým dospel rok 
1847-8 k programmu federatívneho Rakúska, 
jako hrádze malých národov proti pangerma
nizmu, k programu Palackého a Havlíčka. Ná
hrady, smerujúce k austroslavizmu, ale zároveň 
i k velikému poslaniu českoslovenstva vo svete 
slovanskom, vyložil v podstatných črtách gróf 
Leo Thun. Vydal v rokoch 1842 a 1843 jedno za 
druhým dve dielca, obe po nemecky. V jednom 
poukázal na nový život a na dráhy českej spisby, 
ale pojal do neho i pozoruhodnú úvahu o poli-

tických vzfahoch českoslovenstva k Slovanstvu, 
k Nemcom, k Habsburgskej říši i k Maďarom. 
Druhá knížka obsahuje listový súboj Thunov 
s Františkom Pulszkým, druhom i spoluvodcom 
1. Kossuthovým. 

Thun hradel na položenie i na úlohy česko
slovenstva so stanoviska všerudského. Stavia 
si otázku: ako může napomocf rozvoj l'udského 
pokolenia i živel slovanský? A predovšetkým: 
kto mu v tejto kultúrnej práci bude vodcom? 
"Slovanov k tomuto povzbudiť, kmenom zaosta
lým ukázať cestu, na ktorej by ma ly dohánať ďa
leko pokročilé bratské národy, to je, dra nášho 
názoru, teraz dejinnou úlohou Čechov." To však 
bol pohl'ad do ďalekej budúcnosti. Politickému 
mysleniu svojej doby želal Thun dať námet na 
revízÍu národnostnej politiky v starom Rakúsku. 
Do českej domácej politiky vnášal myšlienku 
nemecko-českej shody so vzájomnou shovieva
vosťou a Rakúsku poukázal na to, že Slovanstvo 
mu može byť živlom konštruktívnym aštáto
tvorným. Tu zasÍahol smelou rukou do celoslo
vanskej otázky. Začal podvracať obavy nemecké 
a byrokratické, ktorých Rakúsko i Hterárnu slo
vanskú vzájomnosť hodnotilo priamo jako prí
pravu k slovanskej "univerzálnej monarchii". 
Thunovi je politický slavizm nie skutočným ne
bezpečenstvom, ale prosto strašidlom. Slovanská 
vzájomnosť má zcela určité hranice, ktoré jej 
nel'za prekročiť, i politické vzhrady národov slo
vanských sú prí1iš roznorodé, než by mohly 
splynúť v jednotnú polítickú ideu. Z toho si Ra
kúsko má odvodiť dosledky. Moc štátu spočíva 
na duchovných silách vlastných národov. Ra
kúsko musí prijať takúto, jeho složením podmie
nenú poHtickú myšHenkuj neľza mu napodobniť 
metody štátov národných. Rakúsko, odkedy pre
stalo byť nemeckým cisárstvom, budiž obrazom 
národovej syntézy, ako vzor medzinárodnej or
ganizáde v malom. 

Teda austroslavizm naproti panslavizmu. 
V politike maďarskej shliadal Thun prekážku 

svojej koncepcie. Rozoznal jej dosah na beh vecí 
v budúcnosti nevšedným bystrozrakom. 

"Snaživé usilovanie Maďarov hovod 
Thun - radí by sme pozdravili s potešením, 
ako udalosť rozhodujúceho významu pre ra
kúsku monarchiu a menovite pre jej slovanské 
národy, nakol'ko by ono bolo vzpruhou k du
chovnej činnosti a keby neprekračovalo hranice 
rozumu a práva ... V ohroženom položení našich 
bratov v severných Uhrách tkvie pre nás naliehavá 
výzva, svojím príkladom a literárnymi prácami, 

. ktoré by mohly posobiť na nich jednak vzdelá
vatefne, jednak ako podnet, horlive im posky
tovať pomoc, aby ich práva neztrácaly sa so zre
tdu a aby nevznikal taký stav, ktorého nespra
vedHvosť by skor-neskor vážne musela ohrožiť 
obecný mier." ď 

štúr mal Thuna va vefkej úcte. Z jeho dopis ov 
i z poznámky v "Nárečí" vidno, že ho pokladá 
medzi Čechmi predrevolučnej doby za jediného 
v poHtíke pozoruhodného muža. Podivným spo
sobom stavia sa s ním v ponímaní českosloven
skej jednoty do. priamej protivy a v praxi pti
jíma len jeho austro-slávské stanovisko. Ten 
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štúr, ktorý po revolúcii napísal osnovné dielo 
caroHlského panslavizmu, bol v rokoch štyrid
siatych tvorcom austrofilskej slovenskej politiky. 
František Pulszky, druh a spolupracovník Lud
vika Kossutha, obával sa vtedy zcela iného. Jeho 
popudil Thunov výrok, že Čes i a Slováci patria 
dovedna, lebo j eden bez druhého nie sú schopní 
sa vyzdvihnúť na úroveň politického činitefa. 

Medzitým, sblížit: sa s Viedňou, to malo svoje 
predpoklady. "Maďarských dvorných radcov", 
ktorých spomína Kampelík, bolo treba obrať 
o dovod rusofilstva. A j estH kollárovská idea 
viedla k upodozrievaniu z politického pansla
vizmu, zdalo sa štúrovi potrebným, viditefne a 
nedvojsmyselne stanovit: rozdiel medzi litera
túrou a politikou. Reálnu politiku chcel štúr na 
každý pád, tá však požadovala vymanit: sa z ro
mantizmu a prilahodif sa novému ovzdušiu. Po 
prvom výsluchu slovenského vyslanstva u arcikn. 
Ludvika nechcel štúr zatemnit čo ako skromný 
faktický úspech nijakými rušivými príhodami. 
Začiatkom roku 1843 dostal sa do tlače Kollárov 
"Cestopis". Prvé odtisky diela sposobily v Brati
slave rozruch. Francisci naliehave a s patrným 
rozochvením utieka sa ku škultétymu, aby sa vy
danie díela tak, ako je sostavené, zamedzHo. Vy. 
hražuje si jeho mlčanlivosť, ale myslí, že "Cesto
pis" bude treba "miestami znovu naložif, alebo 
ho nie celý rozposlaf, alebo Boh vie čo". Je to 
vraj podivuhodné, že sa Kollár ,tak ďaleko za
budol'. K bratislavským dostaly sa prvé výtisky 
cestou Rusa Panova. On prišiel k nim od Kollára 
a ukázal knížku štúrovi, hod mu básník bol 
prísne zakázal sdelif ju s kýmkofvek, ale meno
víte so štúrom. ťudoví! - vraj - našiel v knížke 
ved, ktoré Kollára možu uvrhnúť do vazenia a 
všetkých Slovákov do nebezpečenstva. Menovite 
odtlačil Kollár vo svojom diele ruskú báseň 
"Orel", a to doslovne a latinským písmom. 
Z básne sála, hrozný a vyslovený rusizmus', tak, 
~e "by nás všetkých mohli vyhlásiť za rusistov". 
stúr odpísaI Kollárovi, šetrne, ale pravdive, aby 
Mrok s básňou dal pretlačif a báseň aby "do 
čerta" vynechal; kto vie, či tak vykoná, či 
nie! .. . 

Z úzkostí pre panslaviansku báseň zračí sa 
v celom rozsahu ideové prestroj enie v BraH
slave. Proti Ústavu nastupoval Zay s celým 
kfdfom, dychtivým pošliapať novoslovenskú ro
ličku, a vo Viedni. by taký Orel bol býval doku
mentom pre Maďarov. Novoslovenská družina, 
jestli sa chcela v núdzi časov obhájif, musela vy
hadzovať prífaž za prífažou. Najprv šla kollá
rovská slovanská romantika. Ale myšlienkový 
svet, ako ho Bratislavským bol postavil Kollár 
a po ňom štúr, bol ako jeden organický celok. 
Keď sa raz začal hortif, kde mal zastať roz
kladný process? 

Od roku 1842 nápadne sa mieša do dejín novo
slovenčiny celý rad zemianskych mien. To už nie 
sú len mená zvuku literárneho, ako Čaplovič a 
Fejérpataki-Belopotocký. Prichodia zemani sta
rého, i do dneška sa udržavšieho rodu drobnej 
šfachty z Turca, z Liptova, z Oravy, z Nitry. Tu 
po jednom, tu zasa celé vidieky, hromadne. Slo
vákov sa len letmo dotknul bledý lúč politickej 
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possibility, a drobné zemianstvo začalo sa hlásit. 
Kossuthova hra s ohňom popudzovala konzer

vatívnu šfachtu napospol proti jeho "liberalizmu" 
a čiastočne i proti šovinizmu. Drobný šfachtic, na 
svoje stavovské výsady níe menej žiarlivý než 
aristokrat, zastal ustrnutý nad takou neslýchanou 
"nováliou", akú hlásala satmárska rezolúcía. 
Znášať verejné bremená? To protivilo sa celej 
slávnej tradícH rodu zemÍanskeho. Znovu, a to 
s mnohonásobnou ozvenou, rozzvučalo sa heslo 
"Nem adózunk'" - daní neplatíme! A tá ma
ďarčÍna? S úradnou latinčinou to ešte šlo ako
tak, rogo humillime, ale požadoval: od počest
ného, v neučení zošedivelého zemana, aby sa učil 
jazyku novému, to je hotová revolúcia. A ne
naučíš sa - príde zeman-Maďar, cudzinec, 
votrelec, do pevných hradieb slávnej stolice, kde 
dosíaf na reštaurácíach, ako nám to zvečnil Ka
Hnčák, páni bratia šlí síce až na fokoše a roz
krvavené hlavy, ale koncom koncov pri účelnej 
rozdefbe stoličných úradov a hodností predsa si 
len v bratskej láske porozumelí, "len keď sme 
naši".Čo to bude, keď raz prestaneme byť 
"naši"? 

ZačÍatkom jasene roku 1842 sÍšla sa kongre
gácia stolice Nitrianskej. ,Keď sa drobná šfachta 
o satmárskej rezolúcíi dozvedela, v zlobe nad ná
vrhom na odanenie zemianstva, v úzkosti osvoj e 
"svobody", nahrnulo sa jej v nekonečných 
húfoch, tak že len z vidieka novomestského a ska
lického jej prišlo vyše dvoch tisíc. ČO chudob
nejší dostavili sa na útraty zámožných. Dosypali 
sa do stoličnej dvorany a spustili krik: ,Kto nám 
to chce braf naše svobody?!' Ktorýsi ukázal na 
Boršického; druhý skokom na neho a vylepil mu 
poza uši, že hneď odpadoL Keď to videU iní, CÍ
tivší sa vinnými, ako Konrád, Michal Szmre
csányi atď., dali sa na útek. Dobre vedeH, že ani 
ich nečaká nič lepšieho. A to ešte, keď zaslúchli, 
ako im vfby sfubovali. Menovite na Konráda 
padaly hrozby. Povesia ho vraj tam, kde ho 
najdú. Jeden z národa vykríkol: "Strela wašeg 
matery!' - teraz vidíme, že nás klamete a pod
viesť chcete, a to všetko len pre tú vašu pre
kliatu maďarčinu! Vy sa tu dovrávate a my ne
rozumieme ani slova: ale to už bude inak! Aj my 
chceme vedieť, čo sa v stolici robí! Preto požadu
jeme, aby ste nám všetko, o čom je reč, vyhlá
sili v našej materinskej reči! Požadujeme, aby 
naša slovenčina takú istú vážnosť a úctu mala, 
ako aj vaša prekHata maďarčina! - Tak pokri
kovali jediným hlasom a všetkým protivníkom 
hrozili vfbami. 

Z drobnej šfachty vrstva nižšia a najnižšia 
prehovorila neurvale. šfachtická intelligencia, 
menovite tá jej časť, za ktorou stála Ístá či lite
rárna, či politická tradícia, zlahodila i hradiská 
i tón. ZaÍste to nebol všade najnižší pud a se
becká úzkostlivosť o ten krajciar, ani nie len 
sama čím-čistá zemianska pýcha. V zjemne
lej šÍch zemanoch na Slovensku dlho sa udržala 
k slovenčÍne akási atavistická sentimentalita. 
Rečnilo sa po latinsky alebo po maďarsky, ale 
pri víne zaspieval si aj maďarón svoju slovenskú 
nótu. Na samom dne zemianskej duše driemalo 
čosi, ako prítulnosť k svoj ej hrude a reči. Keď 

sa zemanova duša rozzvučala, znel z nej slo
venský tón. Ovšem to nebol hlas svedomía ná
rodno-kultúrneho; čo tu zavznievalo, to bol na
vyknutý domácí patriotizmus, intímny a parti
kularistický. Slovenčina, to bolo domáce nárečie. 
Preto sa zeman, až na jednu-druhú výnimku 
zpomedzi cirkevníkov, akžÍv nerozohrial za 
českoslovenčinu. K tomu ešte družila sa citová 
príslušnosf k uhorskému vlastenedvu. Svoje vý
sady čerpal zeman zo zdedenej ústavy "ná
roda uhorského". Len historický národ uhorský 
je držitefom zaručených zemianskych výsad, 
pred ktorými musel sa kedysi poklonit: 
i Andrej II. a ktoré zachránia zemiansku svo
bodu i proti Habsburgovi. Taký jazyk tedy, ktorý 
dospel k rozkvetu extra Hungariam, mimo hraníc 
koruny svatoštefanskej, nemohol mať so zema
novým duševným svetom nijakého súvÍsu a nedal 
sa so stavovskou uhorsko-štátnou ideou nijako 
srovnať. Ani razumove, ani citove. Od čias. 
Konárových to bolo vonkoncom vylúčené. A tak 
volali Ďorď-Košutovci, ČaplovÍčovci a Ré
vayovci: píšte po slovensky! 

štúr bol politikom. On chcel zachránH sloven
skú národnosť, a tu prichodilo ju vpravit: do 
foriem politicky účinných. Spoločenská ústroj
nosf slovenská bol a však bez vrchnej vrstvy, tedy 
zlomkovitá, nedokonalá. Poddaná sedfač, s tou 
tenuškou vrstvou intelligende, bez opory meštian
skej, - to boly na ustrojenie národa, ako mrav
ného a právneho telesa, složky nedostatočné. On 
hradal tú spoločenskú dostavbu, ktorú mu v pred
marcovom stavovskom období mohlo poskytnúť 
jedine zemianstvo, ešte nevzdavšÍe sa slovenčiny. 
Po tejto dobe bolo už uplynulo pár desiatok 
rakov, a sociolog Gumplowicz ešte vždy vysvet
foval úpadok fudu slovenského nedostatkom 
šfachty, ako pokrovu spoločenskej výstavby 
každého národa. O povolaní slovenského ze
mianstva v národe mal Havlíček-Borovský do
konca tú mienku, že by ono mal o byť politickým 
vodcom celého českoslovenstva; nie dfa práva 
historického, ale jednoducho pre svoju s oka na 
syna dedenú neodvislosť hmotnú a tak i poli
tickú, pre svoju politickú kultúru a zdatnosť, 
prenášanú s pokolenia na pokolenie. Havlíček, 
racionalista, liberál, typ toho češstva, ktoré 
s povahou slovenskou zdalo sa štúrovi tak ne
snesitefným, bol tedy s ním jednej mysle o tom, 
že by zemianstvo i u nás mal o byť nositel'om ná
rodnej myšlienky. 

- - _Zemianstvo a Víedeň staly sa dvojnou 
oporou stúrovho velikého podujatia. 

Dr. Milan Hodža: Československý rozkol. 
Turč. sv. Martin, 11120. 

ldealism,Štúrůva opatrnost 
čes k .ý ch p o I i t i k ů. 

Maďaři před svými odpůrci měli výhodu zce
lené linie. Chorváti, Rumuni a Slováci, kteří 
.. tejně trpěli jejich úchvaty, bojovali v rozptýle
ném postupu, odděleni i edni od druhých ne
schopni sřadít svou obranu. Vzrůstající n~bez
pečenství vyžadovalo, aby se učinilo vyzvání 

k mase národu, kterou všudy bývá těžko hnout 
a která nebyla téměř dotčena propagandou vlas
tenců. Myslili, že bude nejlepším prostředkem, 
aby lid jim rozuměl, mluvit k němu řečí, které 
užíval doma; opět se chopili pozměněného plánu 
Bernolákova a rozhodli se domácím nářečím 
nahradit spisovný jazyk, i ehož až posud užívali, 
a jímž byla čeština (1844). Myšlenka této roz
tržky, jež je důležitým datem v dějinách Slo
venska, vyšla z kroužku, i enž se skupil kol 
ťudevHa štúra. 

Štúr (1815--1856), jenž podnes zůstává nej
proslulejším jménem současných dějin sloven
ských, byl od desíti let duší národního odporu. 
Chápeme jaksi těžko jeho činnost, protože jej 
posuzujeme podle jeho spisů nepoměrně pro
středních. Nanejvýše bychom mohli učinit vý
i imku s jeho studiemi o písních národních, 
v nichž se skutečným citem básnickým líčí kra
jinné obrazy své vlasti a rodinné mravy oby
vatelů, odkud chvílemi k nám vane libá vůně 

_horských květin. Nedostávalo se mu tvůrčí 
obrazotvornosti. Jeho básně jsou bezvýznamné, 
jeho vědecké práce se nezakládají na žádném 
pevném základě, jeho nej známěj ší kniha S 1 o
van s t v o a s vět bud o u cí h o (1853) je 
chudičký výklad theorií Hegelových. Celkem 
zdá se nám jako nevalným opakováním Kollára, 
jehož básnického ducha nemá a jehož nedoko
nalosti zdůrazňuj e. Romantism se v něm zhor
šuje až ke karikatuře. 

Není jisto, zda jeho nedostatky, jež byly spo
lečné celé jeho generaci, nepřispěly k jeho 
úspěchu. Mužové roku 1848 byli především senti
mentální a impulsivní; rádi prosnívaH svůj život, 
necítili potřeby přesných výměrů a jasných myš
lenek; těšili se svými mlhaVými pojetími, ne
stara j íce se vyj ádřit je formulemi zákonů. Ovšem 
tyto rysy, které zjišťujeme tehdáž u všech ná
rodů, zesilovaly se u Slovanů, protože jejiCh 
vědecké vychování sotva počalo a že přiroze
ným směrem svého ducha se klonili k sentimen
talismu a lyrickému mysticismu. Plémě nestálé, 
pohyblivé a rozmanité, ostatně nekonečně 
svůdné, jež nás zaráží i uchvacuje. 

štúr působil na své nejbližší okolí neodola
telnou přítažlivostí, protože neznal žádné pře
tvářky, že žil jen své věci a že jeho duše byla 
plná lásky a víry. ° něm a o jeho škole bylo 
užito slova o jansenistech, poněvadž se vzdával 
nejoprávněnějších radostí života, aby se vý
hradně obětoval vlasti. Ostatně je to jediná po
doba mezi mysliteli Port Royalu a blouznivci 
tatranskými. . 

Štúr, původem a pudem demokrat, jenž jaksi 
neměl jiné duše než souhrnnou duši svého kmene, 
chtěl se s ní sloučit bezprostředně. Roku 1845 
po dlouhém žádání bylo mu dovoleno založit 
S loven s k jeN á rod ň jeN o v i n i, k nímž 
připojil literární přílohu ° r oJ Ta t rán s k i. 
Dorozuměl se se svými spolupracovníky Micha
lem Hodžou (1811-1870) a Josefem Hurbanem 
(1817-1888), kteří po tuto celou dobu byli vedle 
něho nejstatečnější a nejčinnější z buditelů svého 
národa, aby směle místo češtiny zavedli zvučná 
a mužná nářečí horských krajin. Spisovatelé, 
kteří pokračovali v jeho díle, nepřijali docela 
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Jeho program a vpravili slovenštinu na dráhu 
dosti různou. Nicméně je jisto, že jazyková jed
nota, která se přes Bernoláka celkem zachovala 
mezi Čechy a Slováky, roku 1845 se láme a že 
tehdáž vzniká devátý jazyk spisovný mezi Slo
vany. 

lív-é bylo pohnutí v Praze a jevilo se spou
stou rozprav a prudkou polemikou. Filologické 
otázky rozněcovaly mysli za této doby skoro 
tak mocně, i ako dogmatické hádky před třemi 
sty lety a byly přetřásány s zuřivou vášnivostí, 
protože se v nedostatku všeliké samostatnosti 
politické řeč stala poslední baštou národního ži
vota. Čechové upozorňovali na nebezpečenství 
roztržky, jež zůstavuje Slováky osamocené vůči 
Maďarům a oslabuje takto jejich obranné pro
středky: písemnictví nemůže žít a vzrůstat, než 
i e-li podporováno dostatečným počtem čtenářů 
a má-li školy a hmotné prostředky, nevyhnutelné 
ke svému vývoji. Čechové a Slováci pospolu ne
měli přílišných sil, aby zadrželi cizí vpád; co se 
stane s nimi, rozdrobí-li své zřídlé šiky? 

Jejich důvody byly nepopěrné a sami Slováci 
poznali škody své nové strategie. V skutečnosti 
i po roce 1845 nepřestali hledat v Praze své 
opory a téměř vždy podléhali inspiraci českých 
spisovatelů. "Buď to k radosti Maďarů nebo ne
buď," pravi1 Hlinka před soudem prešpurským 
dne 4. května 1908, "jeden fakt zůstává prav
divým, že s Čechy tvoříme jediný kmen, jedinou 
vzdělanost, i edíný národ." Zatím potřebná a při
rozená jednota byla poškozena. Různé smýšlení 
bylo ztíženo neobezřelostí a neopatrností Čechťt. 

Vzali to poněkud s vysoka, nedovedli šetřit 
velmi nedůtklivé sebelásky svých odpůrců, ne
snažili se pochopit jejich pohnutek. Důvody, jež 
způsobily rozhodnutí štúrovo, byly četné, ceny 
dosti nestejné, zajímavé tím, jak osvětlují psy
chologií mnoha tehdejších vlastenců slovenských, 

štúr se těšil lichou nadějí, že odzbrojí Ma
ďary, přetrhne-li svazky poutající Slováky k ná
rodům, nenáležícím svaté koruně. Nepřesvěd
číme nepřítele, jehož věc již hotova a Maďaři 
více se obávali hrozby ruské než nebezpečí čes
kého. I chování novotářů bylo spíše takové, 
že oprávněn byl jejich nepokoj, 

Idea vzájemnosti všeslvvanské, jejíž pravá 
kolébka byla v Praze a jež se tu zachovává 
zvláště živě, zcela přirozeně se vyvinula se 
zvláštní silou u Slováků: s hlediska zeměpis
ného a národopisného tvořili výraz jednoty hlav
ních skupin slovanských, tím spíše, že i souce 
příliš málo četní, aby měli čáku k založení sa
mostatného státu a nemajíce historie Jasně určité, 
nebyli velmi významnou osobností. Za vlivu 
historických theorií Hegelových, jichž násle
duje velmi těsně, a tradicí Herderových, jež pře
vážnou důležitost dávají přímým výtvorům lidové 
obrazotvornosti, štúr, pokud z i eho dosti nej as
něho díla lze nám poznat jeho myšlenku, viděl 
v budoucnosti ohromnou duševní konfederaci 
národů slovanských, kde každý zachová si svou 
vlastní individualitu. Tato konfederace byla 
možná, jen kdyby nenarážela na příliš silný od
por partikularistický a kdyby zřízení velkých 
individualit různých a mocně význačných ne
zdržovalo její vytvoření. Bylo by velice pře-
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hnáno tvrdit, že si nepřál vývoj e a pokroku 
Čechů; nevěřil veň mnoho a byl by se spokojil 
pro ně jako pro své bezprostřední krajany 
vzdělaností domácí, kterou by zahalilo, ne-li po
hltilo slunce Moskvy. "Často bylo prokázáno," 
píše Helena Turcerová, "že se obrazotvornost 
rozněcuje tím více, čím nesnadnější a nuznější 
je skutečnost, Bez prostředků, deptáni šovinis
mem maďarským, den za dnem vyháněni ze 
všech svých postavení, nedostatečně podporo
váni lidem po většině lhostejným a nečinným, 
vůdcové slovenští oddávali se všem fantasiím 
svého ducha. Žili v jakémsi chorobném nazírání 
na svět slovanský, na jeho velikost, na jeho 
určení a sami se pokládali za ústřední pilíř této 
velkolepé budovy. 

Odtud hluboká protiva mezi vratkým idea
lismem štúrovým a obezřelou a vypočítavou 
opatrností českých politiků. "U Čechů všeslo
vanský romantísm byl jen. chvilkovou ilusí a byl 
téměř vždy představován cizími živly, často 

_slovenskými. Nedotkl se masy národa. Praví 
představitelé kmene, Havlíček a Rieger, byli 
vždy především realisté, kteří se více zabý
vaH zemí než nebem, a ctnosti, jež hlása i í, jsou 
především ctností lidské. Štúr -i e pokládal za 
bázlivce a malicherníky. Jako mnoho jeho sou
časníků pohlížel na svět jako dalekozraký, jenž 
špatně rozezn~vá blízké plány politiky, miloval 
jen rozsáhlé programy, do jejichž obšírných pe
riod volič vkládá, co se mu líbL Znal špatně dě
jiny, jichž filosofií jen studoval a ve svých 
výpočtech zapomínal na nepřekonatelnou sílu 
minulosti, která vytvořila nezničítelné osobnosti 
etické. Omluvou mu jest, že měl jen velmi ne
úplnou představu o českém hnutí a ostatně až 
do roku 1848 nikdo opravdu netušil jeho vnitřní 
sílu a nepředvídal vliv, jehož nabude. 

A. Denis: Slováci. Přel. dr. J. Vančura. Praha 1919. 

Štúrova reč: 

Za oslobodenie ['udu za vykúpenie, za ZTU

šenie poddanstva; o vlaslenectve. 

"Ak jest krajinská záležitosť, ktorú štátne 
riešiť a rozhodnúť patrí medzi najvrúcnejšíe a 
najspravedlivejšie naše túžby: nuž je to, dra 
mojej mi enky záležitosť v e čit é h o v y k ú -
pen i aj a je-li záležitosť, vyžadujúca najbys
trejšiu pozornosť zákonodárstva, je to dozaista 
oslobodenie ubohého poplatného 
rudu. 

Každému je známo, v akom je stave náš chu
dobný poplatný rud; každý to víe, leb o vidí, že 
je utlačený a potupený. 

Cudzozemsko našu otčinu po Ínšom takmer 
ani nezná, ako po jej misera contribuens plebs 
(biednych poplatných poddaných). Veky prišly 
a prešly; behom týchto vekov mnoho druhého 
konalo a nariadilo sa v našej otčine, ale bied
nemu utlačenému rudu nepomohlo sa nič alebo 
len máHčko málo. 

Nedávno, keď som sa tu, na zasadnutí, do
tknul záJ~žitosti rudu, videI zaslúžilý poslanec 

stolice Peštianskej v utlačení rudu fatum a po
vedal: že je to taký beh a poriadok sveta, že 
ten, čo vo spoločnosti nižšie klesá, utlačený 
býva a odanenýj ten ale, ktorý sa v občanskom 
stave vyššie vyšvihne, šetrený býva a právamí 
obdarený. Ja ale vo veci tejto fatumu žiadneho 
nevidím, a Bóh zachráň a zavaruj, že by sa 
v tomto nejaké fatum skrývalo! Lebo veď by 
sa takým činom nikdy nedal premeniť, nikdy 
nedal napraviť stav tých, čo sú v rudskej spo
ločnosti utlačení. Ale vec má sa v skutočnosti 
inakšie. Fatum, to je nevyhnuterná prírodná 
nutnosť; v štátoch a dejinách ale takejto prí
rodnej nutnosti niet a byť nemóže: leb o tu stojí 
v čele záležitosti vóra rudská; a samé dejíny 
níe sú nič iného, ako vývin a zdokonarovanie 
tejto vóle. Bývalo, dra dejín, fatum, kedysij me
novite bývalo v ríší rímskej, keď národy, Ri
manmi premožené, v putách okované kračaly 
pred Kapitolom, podrobené rubosti a fubovól:i. 
vefamocných tyrannov, ktorí dozaista níe ore 
Ínšie podmaňovali národy, len preto, aby sa 
svojou mužnou cnosťou pred svetom honosili 
a premožené národy aby obetovaH na svoj pro, 
spech, svojej l'úbosti a svevóli, nestarajúc sa pre 
národy o hmotný a duchovný blahobyt. Ale 
hrozný tento stav, nachodivší sa vo svete ri
manskom, kde sa dl'a slov znamenitého jedneho 
spisovaterových, svetu srdce puklo, mohol byť 
tam, pred vzniknutím a pred uznaním svatej 
kresťanskej myšlíenky. Táto ale myšlienka sl'ú
bíla i dala duchovnú, a tak i veškerú inakšíu 
slobodu tak rudom jednotlivým ako i národom 
a stvorila v okolnosťach rudských časy nové. 

Ovšem, boly i pozatým, a trvajú poroby rudu 
až do dneška. Tieto ale teraz, keď duch l'udský 
kráča k slobode, nie sú v poriadku, ako boly 
v poriadku vo svete rimanskom. Takto teda 
z dejín a zo štátov fatum vyhnalo sa a konečne 
prišly dni, ktoré rozprestierajú blahodarné vý
sledky slobody a na biedny utlačený l'ud, ktoré 
majú dať mmionom účasť v požehnaníach vy
boíovanej rudskej slobodYi tým mílIionom, ktorě 
cez dlhé storočia očakávaly obfahčenie a tú
žíly za nápravou svojho osudu. O tomto sa pred
tým ani snívať nedalo; a teraz, hra, nastúpilo 
a skutkom sa stane, ako mnoho takého, čo sa 
len snom a píum desiderium (márnou túžbou) 
menuje. 

Budem ale hovoriť o stave úbohého našeho 
rudu a o tom, jako mu treba uraviť a stav jeho 
napraviť. Toto vyžadujú a síce prísno požadujů 
naše vlastné záujmy a budúcnosť našej otčiny; 
to vyžaduje spravedlnosť a svatý záujem rud
skosti. Všetko toto nám prenikavým hlasom pTi
voláva, aby sa stav biedneho rudu predsa ko
nečne už raz napravil! 

My chceme v krajíne rozšíriť slobodu, a dobre 
máme, lebo bez takéhoto ustrojenia zlé je po
l~ženíe k~~dej krajiny a skutočnej bezpečnosti 
met. S pozladavkámi slobody ale urbárske pod
danstvo naskrze sa protiví. Lenže tu vravia 
v ~ v _ v_ f f 

ze Je v nasej otcme rabstvo už zrušené a zni-
čené; a tvrdiac toto, odvolávajú sa, že však pod
daní slobodn~ móžu sťahovať saj ja ale v tomto 
práve zrušema rabstva ešte nevidím. Jarmo rab
Sitva znáša každý, kdo nemá svojho vlast-

n é h o, komu vlastníctvom nepatrí ani len ten 
kúsok zeme, čo ho sto ráz a tisíc ráz zoral 
posíal a potom svojej tváre pokropil. Znáša h~ 
každý, k t o dr u h é m u n a o s ohm u sír o
b i ť a z o d i e r a ť s a, komu vlastne len v tom 
záleží úloha životná, aby druhých vydržiaval, 
bez toho, že by za toto hrozitánske robotovanie 
čo len tej najchatrnejšej odmeny dostal alebo 
očekávať moho!. Jarmo rabstva znáša každý. 
kto vo svojom hmotnom a duševnom blahobyte, 
v mnohých ohradoch od vóle druhých záviSÍ; 
a v tomto stave nachodí sa biedny daňujúcí rud 
v našej otčÍne ešte i dnes. Stav tento, v ňomž 
bíedny rud trpí, nepošiel z fatumu, ale je ná
sledkom slobodného ustanovenía . . . Pozrime 
ale, jaké má takéto položenie mravné následky: 
či taký človek, čo ničoho vlastného nemá, čo 
cez celý svoj žÍvot takmer vždy len druhým na 
prospech robotuje a ktorému sa miesto odmeny 
od každého ešte opovrhovania dostáva, či, ho
vorím, taký človek má vlasť? A z tohoto zase 
čo-že nasleduje? Či človek taký to nemóže sa 
stať mrzkým nástrojom proti slobode, rodiacej 
sa v našej otčine? Či sa takýto človek túli, čí 
sa móže s láskou túliť k vlasti? Čoho nemá, 
čoho nezná, toho nemóže mHovať, k tomu ne
móže lnúť a túliť saj a ten, čo bol utlačený, po
dra zákona prírodného nikdy nemohol milovať 
míesta He, kde svoje utlačenie cítiL Takýto člo
vek má len rodnú zem, ale vlasti nemá! Nemóže 
povedať tých sladkých slov: "O pater, o patria, 
o Priami domus!" (Oh otče, oh vlasť moja, oh 
Priamov doml) ťahko hovoriť o vlasti tomu, 
komu sa na rozkoš v tejto krajine všetko ho
tovo núkaj komu sa oči móžu pásť na priestran
ných majetkoch; komu celý zástup slúžobníkov 
stojí k službám ochotný; tomu, čo ničoho ne
dáva, len sbíera, kto nijakého utrpenia neznáša, 
ale len pbžÍva; tento ovšem v skutku móže mi
lovať vlasť; lebo, mílujúc vlasť, miluje len sa
mého seba. Tomuto vo vlasti hotová stojí ko
mora, do ktorej sa, bez jeho ustávania, všet
kého naskladalo, z ktorej on len odnášať aby 
si dával, čo tam na jeho póžitok bolo uložené. 

Ale Ínakšie má sa vec u toho, kto svojho 
vlastného nemá, kto len z málička žÍvot živorí 
a kto ešte i z toho málička torko musí dávaf, 
že sotva-sotva móže zakrývať potreby žobrác~ 
keho svojho života." 

Nasa zástava. 1. 1907. .. 
Leták Národnej slovenskej rady 

k voj á k o m r. I 848. 
Národní slovenská rada, jejímž vůdcem byl 

Stúr, Hurban a Hodža, vydala jménem povsta
Jého slovenského národa r. 1848 tento leták: 

"Vojáci! Vysílají vás bojovat proti nám; 
víte-li kdo, víte-li proti komu? Vysílá vás ma
ďarské ministerstvo, které Čechům a Moravanům 
nic dobrého neudělalo, ba naopak jim všecko 
zlé přeje, které Slovákům ty největší křivdy 
dělá. A vy, synové Čechů, Moravanů a Slo
váků ... vy byste pro takové lidi bojovati chtěli? 
Jed e n n á rod s m e m y, v y tam syn o v é 
Čes k é zem ě, v y z e s o u sed níM 0-
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ravy a vy, slovenští synové od 
b ř e h ů Váh a, Hro n a i Dun a j e. Jed n a 
řeč s e pot ě ch t o k r a j in á ch o z ý v áj 
a v y bys tep rot i nám, pro t i s v Ý m 
bratrům, na rozkaz cizozemců a, 
utlačitelů národa našeho boj ovati 
měl í! Nebojujte proti nám: vy ste naši a my 
vaši. vaše stí ž n o s t i j s o u n a š e stí ž
n o s t i, va š e i arm o na š e jar m o," 

Albert Pražák: Dějiny spis. sloven. po dobu štúrovu 1922. 

~ 

P O m e r L U d O vít a Š túr a k Čech o m. 
"Č o s a čech o u t í k a, m i s tar i e br a

trskje svazki s ňími pretrhnúť ňe
m i s 1 í m e, ale í ch 1 i t e r a túr učí t a ťl 
medzi námi rozširovať a tak účasť 
v í ch ž i v o t ě i ď ale j ň e p ret r žen ě 
mať buď e m e. K e ď s a u nás n a š o u 
n á rod ň o u r e č o u d u ch o v níž i v o t 
z vel a t ÍI ú č a s t n a š a v í ch 1 i t e r a túr e 
budě sa vždí vjac a vjac zmáhať a 
r o z hoj ň o v a 1:. Jích 1 i t e r a túr a nám 
vždi zpomedzi inšÍmi i e a ostaňe 
n a j b I i ž š j a, d o s i a I n a š o u s love n
čin o u í ch 1 i t e r a túr a naň i č o m ň e
t r pel a, b o k ň i h i í ch p r á vet a k u nás 
t e r a z s a č ít a j ú a k o s a čít a li." 

Alberl Pražák: Dějiny spis. slaven. po dobu štúrovu 1922. 

~ 

Žiadosti slovenského národa 
z národného shromaždenia 
v Lip t o v s k o m S v. M i k u I á š i. 

(10. V. 1848.) 
"Žiadostí slovenského národa: 1. Slovenský 

nárad v Uhorskej vlasti precíťuje po desaťsto
ročnom snu, ako pranárod krajiny tejto osve
domujúc sa, že svatá zem táto a matka kra
jina, súc povodisko a kolíska povestí o staro
dávnej sláve jeho predkov, a divadlo, na kto
rom otcovia jeho a hrdinovia za uhorskú ko
runu kry vylievalí, bola do nedávna len ma
cochou jeho, zachodiacou s ním nemilosrdne a 
držiacou jeho reč a národnosť na reťaziach po
tupy a zhanobenia. Ale v okamžení tomto pre
budenia svojho chce národ slovenský zabud
núť na stoletia ukrivdenosti a zhanobenosti 
svojej. odpúšťa sebe, aj svojim ujarmiteTom, a 
nič ÍnšÍe nehýbe jeho rozradovaným srdcom, 
ako svatý zápal lásky a horúca túžba po ubez
pečení slobody, národnosti a krajiny svojej. 
Zato ako pranárod a níekdajší jediný majiteT 
svatej tejto zeme, povoláva pod zástavu to
hoto veku rovnosti všetky národy uhorské ku 
rovnosti a bratinstvu a osvedčuje sa zo svojej 
strany, že nechce žiadnu národnosť v Uhorskej 
zemi ukrívdiť, uraziť, zmenšíť a tým menej vyko
reníť j ale aj žiada od uhorských národov, aby 
aj oni z kh strany takýmto uhorským vlaste
nectvom naplnené boly a uctením slovenskej 
národnosti, národa slovenského príateTstva a 
lásky hodnými sa staly. Lebo národ slovenský, 
ako s jednej strany nechce utláčať íné národy. 
tak s druhej nedozvolí seba do starého j arma 
zapriahnúť a osvedčuje sa teraz i napotom. že 

18 

slavné meno u hor s k é h o v 1 a s ten c a 
žiadnemu neprisúdí tomu, ktorý nešetrÍ práva 
národnosti druhého, pod korunou uhorskou 
bývajúceho národa. Následkom toho žiadame: 

2. Aby sa sriadil na základe rovnosti uhor
ských národov jeden všeobecný snem brat
ských národov, pod korunou uhorskou žijúcich, 
na ktorom bude každý národ, ako národ zastú
pený, a každý zástup ca národný zaviazaný svo
jou národňou rečou národ svoj zastupovať a reči 
národov na sneme zákonne zastúpených znať. 
Mimo toho krajinského všeobecného snemu ná
rodov, žiadame 

3. N á rod n é o s o bit n é sne m y (kon
gresy), na ktorých sa povedú rady národné 
a to síce jak národného, tak všeobecne kra
jinského dobra sa týkajúce, ktorým cieTom sa 
majú vyznačit medze národopisné, aby každý 
národ ku svojmu národnému stredku mocne 
sa priťahovať mohol a smel, a nebola prinútená 
menšina Maďarov vačšine slovenskej, a men
šina slovenská vačšine Maďarov slúžiť a sa: 
poddávat; a pre toto prísné chránenie slobod 
'cl. práv národných žiadame po 

4. Aby vyslancovia všetkých národov uhor
ských zaviazaní boli pdsahou VQ smysle nárad, 
sebe od svojich vysíelateTov vydaných, na 
sneme krajinskom hovoriť a na prípad never
nosti a zrady národnej, aby pokutám od vysie
latel'ov ustanoviť sa majúcim poddaní boli. Me
no víte národ slovenský, najviac zradcov národ
nosti svojej počitujúci, má dostatočné príčiny 
žiadosť tú to vysloviť a všemožne podporovať. 

5. Žiadame, aby zákon ten, podTa ktorého už 
teraz v tomto počiatočnom preporodzovaní sa 
krajiny, pTi rokovaniach stoličných a výboro
vých, maďarská reč sa za reč rokovania pred. 
pisuje a tým samým náš národ zrovna ku bez
zákonnosti zákonom sa donucuje - žiadame, 
aby zákon ten hneď teraz tak premenený bol, 
žeby sa do obecného verejného rokovania reč 
materÍnská uviedla. Lebo svaté slovo slobody 
je potupené v tom prípade, keď sa národ slo
venský - nerozumejúc maďarsky - pTi ro
-kovaniach v reči jemu nesrozumiteTnej k ne
mote odsudzuje. Hreši! by národ proti sebe a 
krajine, keby či prisviedčal, či odporoval uza
vretiam takým, ktorým nerozumie. A k ta
kejto nezákonnosti nesmie a nemože rozum
ným sposobom žiadon národ slobodný národ 
druhý priviazať. Tí ale úradníci a tíe pravo
mocnosti, čo doteraz násilnému zákonu tomuto 
zadosf urobiť nemohli a rokovania mestské a 
vidiecké a i v národných rečiach dopustili, aby 
za tento ktok prirodzenej spravodlivosti zod
povedať nemuseli. 

6. Žiadame dokonalé sriadenie národných 
škol, a to síce jak počíatočných (elementár
nycl1) tak aj reálnych, meštianských, ústavov 
dievčenských, ústavov pre vychovávanie učí
tel'ov a kňazov, potom ústavov Hterárnych vyš
ších, menovite: gymnasií, lyceí, akademie, 
:ústavu polytechnického a jednej university. 
Všetky tieto ústavy majú byť založené na zá
klade slobodného vynaučovania, a reč vyna
učovania pre synov "a dcéry národa sloven
ského nemá byť inšia ako slovenská, aby na 

základe tomto národ slovenský si mohol vy
chovať synov jemu a krajine verných. 

7. Žiadame, aby maďarské stolice po svojích 
školách a vyšších í nižších ústavo ch Hterár
nych katedry reči slovenskej pre Maďarov, a 
stolice slovenské katedry reči maďarskej pn 
Slovákov pozakladalí, aby sa tak národy Heto 
jeden ku druhému priblížiIy, menovite, aby Slo
váci Maďarov na sneme hovoríacich maďarsky, 
a Maďari, Slovákov hovoriacich na sneme slo
vensky, rozumieť mohli. 

8. Rovnosti národnej duchom vedení žiadame, 
aby sa všetko panovanie jedných národov a ná
rodností nad druhými národnosťmi uhorskými 
z koreňa vyvrátilo a tak žiadon národ ani v naj
menšom od svojho vlastného ustupovať prinú
tený nebol: a z tohoto ohTadu žiadame, aby 
i slovenský národ svoju národnosť svojími bar
vami a zástavami označovať smel bez pre
kážky. Zástavy červenomodrobiele máme za slo
venské, červenobielozelené za maďarské; zástavy 
červenobielozelené s címerom uhorským za 
krajinské. A tak chceme aj vodcov gardy ná
rodnej slovenskej len Slovákov, a komando 
pre ňu slovenské. 

9. Žiadame, aby právo národného volitel'
stva nebolo určované Rodom a Stavom, ale 
duchom a právom rovnosti - a preto chceme, 
aby každý rodu svojmu verný, zločinstvom a 
výstupkami nezašpintaný občan a obyvatef 
uhorský, dvadsať rokov majúci, volený byť 
moho!. Odrodilí zradcovia národa, ktorí svoju 
materskú reč potupujú a či tajne či zjavne proti 
právu, cti a slobode skutočné úklady strojá: 
úrady verejné zastupovať nesmejú. Menovite žia
dame, aby od týchto čias žíaden zradca sloven
ského národa medzi Slovákmi úradovať ne
mohol. Zabúdajúc na doterajšie viny odrodil
stva, chceme sa ubezpečiť na budúcnosf s tým 
osvedčením, že zradu krve, reči a národnosti 
slovenskej za zradu nie len nášho národa, ale 
celej vlasti uhorskej považovať budeme. 

10. Žíadame slobodu tlače bez zákona tlače, 
slobodu vydávania novín a časopisov bez 
kaucií, zakladanie tlačiarní a kameňopisární 
takže bez kaucíí; ďalej slobodu úplnú schá
dzania a spolčovanía sa ku poradám verejným 
o veciach obecných; neináčej i osobnú bezpeč
nosť pri cestovaní po krajine; lebo s bolesfou 
sa žalovať musíme, že nadobudnutá teraz 
ústavná sloboda, skrze rozširujúci sa po kra
joch našich slovenských terorizmus a nepre
stajné strašenie, vyhrážanie, na toTko sa po
tlačuje, že i verejné pod holým nebom rečnenÍe 
k národu sa za buričstvo pokladá. 

11. Žíadame, aby sa pre uspokojenie spolu
občanov našich, po dedinkách, mestečkách a 
kopaniciach bývajúcich a od dávnych rokov 
na rozličné sp6soby od rozličných Tudí utláča
ných, klamaných o hory a pasienky, o role, 
obecné živností, kopanice, výrobiská a iné kh 
majetky pripravovaných, aby sa tedy pro uspo
kojenie týchto ukrivdených občanov odrazu 
také poriadky porobily, žeby oni ku svojim 
predošlým nepohnutým majetkom, teda ku svo
jim dávnym kopaniciam, pasienkom, horám, 

výrobiskám atď. prísť a týmto imaním neob
medzene oni i jejich potomci podTa práva vlád
nuť mohli. Žiadame ďalej, aby sa v tomto 
smysle a tou cestou, ktorou sa urbársky pod
daní od povinností urbárskych oslobodíli, aj 
allodiální poddaní (ktorí sa na iných miestach 
majite1'mi slobodných živností, kurialistmi, ta
xa1istmi, kaštieTníkmi,· komorníkmí, ma i erníkmi 
menujú) od poddanskej práce a povinovatosti 
zbavili, hlavne tí, ktod 36 rokov robotizeň 
nanskú z'bývali. Takže aby sa i regalia bene
ficia k dobrému obcí obrátily. 

12. Poneváč slovenský básník a spisovatef 
Já n Krá Tiso svojim priatel'om Rot a r i
des o m, učÍtel'om v Príbelcach, do ťažkého 
vazenia v Šahách zatvorení sú preto, že rud 
slovenský v Príbelcach pred verejne oznáme
ným zák onom ku hájeniu jeho slobod povzbu
dzovalí j z tej príčiny žiadame, aby títo len 
preto nevinní vazňovia a zástupcovia i rozši
rovatelia občanskei slobody čím skor na slo
bodu vypustení boH. 

13. Vediac to, že v súsednom kraji Haliči 
(Galícia) takže pod berlou rakúskou s námi 
súcom, bratinského rodu Poliaci, slobody, ktoré 
my požÍvame, ešte nedosiahli - preto že jim 
veliké prekážky nešťastná byrokratia v cestu 
klásť neprestáva - žíadame, aby všetky ná
rody pod uhorskou korunou súce, úradnými svo
jimi cestami, mocný spolucitnosti kresfanskej 
a l'udskei hlas vyniesly, a u Jeho Jasnosti, nášho 
'kráTa a Pána vo Viedni, o to prosebne náslo
jíly, aby už konečne nešťastnému národu tomuto 
spravedlivosť a milosť sa stala. 

14. Slovenský národ kladie výminku svojho 
šťastia a ubezpečenía svojej národnosti na vy
plnenie týchto spravodlivých žíadostíj vyslo
vujúc predkom svoju úctu, vďaku a doveru jak 
slávnemu Ministerstvu, tak aj všetkým obča
nom uhorským, ktod tieto žiadosti podporovať 
budúj naproti tomu v odkladaní alebo obchá
dzaní týchto našich žiadostí videť budeme od
sudzovanie národa nášho ku bývaIej slepote a 
služobnosti maďarskej. 

Dané z národného, v Liptovskom Sv. Miku
láši dňa iO-ho mája 1848 vydržiavaného shro
maždenía. 

Menom slovenského národa: 
Mi~hal Miloslav Hodža v. r., 
predseda Nár. shromaždenia. 

Viliam Pauliny-Tóth. Tri dní zo štúrovho života. 
Pacov. Knižnice československá, sv. IX. 

1f 

S lov a n s k'ý s jez d r. J 848. 

Příklad frankfurtský vzbudil u různých skupin 
slovanských myšlenku spojit se proti společnému 
nebezpečenství: idea vzklíčila rychle v generaci, 
prosáklé učením Kollárovým, a uznáno j edno
myslným míněním, že Čechové jsou nevyhnutel
nými prostředníky této svaté aliance. Záměr, 
svolat zástupce různých kmenů slovanských 
k velikému shromáždění, kde by upraveny byly 
příští osudy, by! z těch, jež jednou byvše uve
deny do proudu, nemohou být zastaveny; však 
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v Čechách nej oblíbeněj ší vůdcové n~přistoupili 
k němu bez nepokoje. Palacký, ba i Safařík tu
šili půdu kluzkou a báli se patrně, aby nebyli 
strženi dále, než by chtěli, nemínili ukázat 
žádnou slabost svým protivníkům, kteří obviňo
vali je ze separatismu a ze zrady, a chtěli, aby 
se· za východisko zvolilo trvání Rakouska, jež 
třeba obrodit, ne zničit. 

Netajili sobě, že jest jistý vnitřní odpor 
mezi samou myšlenkou sjezdu slovanského 
a programem, v který chtěli jej uzavřít. Slováky, 
Srby, Poláky a Čechy sbližovalo ne sice právo 
historické, ale ovšem právo přirozené, a jakou 
bizarní malomyslností mohlo by se žádat po 
nich, aby, když uznali nároky původního příbu
zenství různých Slovanů, hned na ně zapomněli 
na základě zastaralých smluv? Poláci předpo
kládali správně, že logika a síla okolností budou 
mocněj šÍ než snahy opatrnosti a doufali, že zví
tězí nad několika bázlivými archaeology. U dá
losti roku 1848 překvapily je v plném rozvratu 
a od té doby pokusy jejich byly nešťastné; ne
zbývalo jim jiného prostředku než obecný pře
vrat a doufali, že na sjezdu slovanském hodí 
jiskru do prachu. Jejich přání a jejich záměry 
\1yly takto docela opačné neŽ snahy většiny 
Cechů; v debatách sjezdových pod formálním 
rokováním se tají touha revolucionářů vyrvat 
vedení straně mírné a přinutit shromáždění, 
aby se domáhalo práva ideálního a pracovalo 
o úplnou reorganísaci Evropy. 

Zajisté, namítali Palacký a jeho přátelé, 
litujeme, že nemůžeme napravit bezpráví, na 
němž se povznesly státy moderní; však k dosa
žení toho bylo by třeba rozpoutat všeobecnou 
válku, v níž měli bychom proti sobě panovníky 
a značnou část národův. Odložme tedy touhy 
spravedlivé, ale neprovedné a přestaňme na 
tom, abychom lepší budoucnost připravili Slo
vanům omlazením Rakouska. - Ale zda toto 
Rakousko, odpovídali nesmířlivci, není podstat
nou překážkou, úhlavním nepřítelem a pokud 
potrvá, jak se vyvíjet budou národnosti italská, 
rumunská, srbská a polská? - Historikové 
čeští rádi vyčítají Polákům, že zájmy Slavie obě
tují svému záští a svému sobectví; žaloby to málo 
vážné! V skutku různé skupiny tehdáž jako 
vždycky šly za vlastními svými prospěchy; 
i edněm Rakousko bylo žalářem a druhým útul
kem a každý vykládal zásady podle svých potřeb 
a svých vášnÍ. 

Tato podstatná různost mínění se splétala 
s jinými nepříjemnostmi, jež souvisely s touže 
hlavní příčinou. Čechové, jimž se nijak nebylo 
bát Rusů, chovali některé sympatie k caru Miku
láši, jehož nenáviděli Poláci, kdežto tito vděčně 
vzpomínali na' chování Maďarů roku 1831 a tajně 
přáli jim proti Slovákům a Chorvátům. Chová
ním demokrati, dychtiví boje a toužíce po slávě 
a hluku, v hloubi srdce cítili trochu pohrdání ke 
kabinetní politice oněch učenců, kteří od vol
ného rokování očekávali vítězství své věci. Če
chové znali tyto odporující si zásady, zvyky 
a okolnosti a neočekávali mnoho od podobných 
spojencův. Aby je udrželi na uzdě, spoléhali na 
jižní Slovany a zvláště na Chorváty, kteří měli 
tytéž zájmy jak oni, a na skupinu mírných Po-
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láků, jichž vůdcem byl kníže Jiří Lubomirskij 
tito poslední chápali nebezpečenství bláhových 
pokusův a třeba se nevzdávali touhy po obnově 
politické, myslili, že především j de o obranu 
a vývoj jejich národnosti. Byla však obava, 
aby teorie radikálů nepůsobily neodolatelným 
kouzlem na mladé lidi a prosté duchy, a aby 
inspirátoři sjezdu nebyli předstižení. 

"Všecka věc na tom visí," psal Šafařík Pa
lackému 3. května r. 1848, "aby, začne-li se, ko
nalo se rychle, rázně a pořádně. Prosím Vás 
pro Boha, pečujte a přičiňte se, aby se tak stalo. 
Raději nic, nežli abychom se stali před nepřáteli 
a světem směšnými, abychom se ukázali 
slabými. Uchovejž nás toho Bůh." - Nej
moudřej ší by bylo, aby od počátku byl stanoven 
přesný program a řád, jenž by zabránil, aby se 
rokování neodchýlilo od pravé cesty; neodvážili 
se toho ze strachu, aby vyloučením Poláků ne
byla zmenšena vážnost shromáždění. Hrabě Josef 
Matyáš Thun, stanovený předseda, velmi bázlivý, 
jenž prohlásil, že "vůbec málo od nich očekávat 
musíme pro náš oučel," doporučoval přece, aby 
se šlo prostřední cestou, "ani od nich se docela 
oddalovati, ani v jejich smyslu oučinkovati." 
Vyzvání vydané výborem pořádacím. zachovalo 
stopy této nejistoty. Bylo adresováno zvláště 
Slovanům rakouským. - "Chtějí-li Slované 
mimo mocnářství naše žijící nás přítomnosti 
svou poctíti, budou nám hostmi srdečně víta
nými" (1. května); - ohlašovalo však program 
velmi rozsáhlý, takže jím byli ospravedlněni ti, 
kdo psali Mickiewiczovi, aby se nedal klamat 
formulemi zvacími: - "Ať Vás to nemýlí, že 
provolání pouze k rakouským Slovanům zní. My 
to v našich posavadních okolnostech jinak uči
niti nesměli a vybízíme Vás tímto zvláště, abyste 
na našem sjezdu jak nejčetněji zastoupení. byli," 

Palacký, znepokojen byv touto dvojsmyslností, 
vydal jakýsi výklad manifestu. - "Prohlašu
jeme se zjevně a svatosvatě, že isme pevně a ne
podvratně odhodláni, k dědičnému nasemu podle 
zásad konstitučních nad námi panujícímu domu 
Habsbursko-LothatÍnskému zdržeti bez poru
šení starou věrnost i hájiti zachování celosti a 
samostatnosti císařské říše Rakouské všemi nám 
možnými prostředky. A protož všecka od lidí 
zlomyslných snad na nás uvalovaná podezření 
nějakého separatismu, panslavismu. rusismu ... 
již napřed od sebe odvracujeme. Prohlašujeme 
se taktéž svatosvatě, že nikdy nebyl úmysl náš 
ani kdy bude, abychom některé neslovanské ná
rodnosti ubližovali nebo ji potlačovali; ale sna
žení naše odjakživa směřovalo jediné k tomu, 
aby se zásadě ouplného stejného práva všech 
národností v říši Rakouské zjednalo náležité 
uznání a praktická platnost." - Toto opožděné 
prohlášení vyj adřovalo konec konců jen osobní 
mínění, a zda Palacký mohl důvěřovat svým 
vlastním přátelům? - "Zde odesílám některý 
počet pozvání ke slovanskému sjezdu," psal 
K. J. Erben Stanku Vrazovi, "při tom Vás pro
sebně, ano pro Bůh, pro vlast i pro všecko, co 
Vám svatého jest, napomínaje, abyste na ten čas 
co možná u velikém počtu do Prahy sej íti se rá
čili ... Vím zajisté, že v týž čas i Váš domácí 
sněm připadá, však ale proto nedejte se zdržo-

(r·.~.·.~'------------
,J§i" 
;C?~ 

t?~ 

vati; jednáť se tu o věc velikou, o věc rozhodnou 
pro nás i pro všecky Slovany mocnářství Ra
kouského; nejedná! se tu o nic méně, než aby 
vláda od své dosavadní německé politiky upustila 
a nás Slovanů se přidržela; a toho jen tehdáž 
budeme moci dosáhnouti, když Němcům co 
možná velikou sílu v odpor postavíme, když se 
Vás, bratří slovanští, co nejvíce sejde. Doba je 
důležitá, veliká - teď anebo nikdy'" - Kdo 
může kdy předvídat, kde se zastaví takové 
demonstrace? 

Týnském před sousoším svatých apoštolů slovan
ských Cyrilla a Metoděje P. Václav štulc vroucí 
modlitbou prosil za požehnání boží, aby se dílo 
podnikané zdařilo ke spáse národa i vší vlasti. 
Z Týna za zpěvu zbožných písní průvod se ubíral 
k ostrovu Žofínskému. 
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Ještě v předvečer otevření sjezdu bylo nesnadno 
říci, jaký obrat může nastati: Nebylo nemožno, 
že se potká se žalostným neúspěchem. - Zá
stupci rusínští, kteří se odebrali do Prahy, před
stavili se v Krakově velícímu zde hraběti šli
kovi, který se jich ptal, jak se míní chovat při 
sjezdu slovanském: - "Můj Bože, to je velmi 
jednoduché," odpověděl jeden z nich; "po 
každé, když Poláci učiní návrh, budeme hlaso
vat proti němu." - "Polák", napsaly ne bez
důvodně "Grenzboten", "přišel do Prahy, jenom 
aby viděl, zda může užít Čechů k osvobození své 
vlasti; v srdci nenávidí Čecha, opustí jej, jak
mile došel svého cíle". Srbové a Chorvaté se do
hodnou jen tehdy, když jejích přání nebudou 

. zkoumána do podrobností; Dalmatinci nedůvě
řují Slovincům. Všudy byla nejpodivnější spleť 
citů, zmatená směs žádoucího bratn:.tví, historic
kého záští a instinktivní nedůvěry; skeptikové 
a hlupci se chápali příležitosti, aby se posmívali 
těmto apoštolům, kteří se na své dráze k bu
doucnosti při každém kroku zaplétali v pře
kážky mir.ulosti a kterým se nedařilo svléci se 
sebe starého hříšníka. Nejupřímnější Čechové 
netajili sobě moc předsudků, jež bylo jim pře
konat, a nedoufali v žádný bezprostřední výsle
dek, ale myslili, že není bez užitku rozhodit 
dobré símě, třeba sebe déle by ještě trvala zima, 

Dne 2, června, kdy sjezd slavnostně zahájen, 
všecek nepokoj byl na chvíli překonán velikým 
proudem nadšení a radosti. Účastníci shro
máždění se sešli v sekcích o osmé hodině ranní 
v Českém museu a v průvodu se odebrali do 
chrámu Týnského, Kohorta studentův ozbroje
ných zahájila průvod, provázena jsouc sborem 
techniků, jenž pěl písně vlastenecké. Za nimi 
mladý V. Fingerhut (Náprstek), oblečený v kroj 
polský, třímal prapor červenobílý a vedle něho 
jiný mladík v oděvu českém nesl trikoloru slo
vanskou. Za četou Svornosti kráčel výbor pořa
datelský a za ním členové sjezdu, v čele jich 
Palacký, zvolený za předsedu po výslovném od
řeknutí Šafaříkově, a oba místopředsedové kníže 
Jiří Lubomirski a Stanko Vraz, básník slovinský 
a jeden z hlavních spolupracovníků Ljudevita 
Gaje a jeden z nejznámějších vůdců renaissance 
illyrské. Studenti tvořili špalír, prapory české 
~ slovanské vlály z oken, jásot rostl: Sláva! 
Zivili! Niech zyje! a přehlušujíc všecken hluk, 
rozněcujíc radostným vzmachem nesla se hymna 
národní: Hej Slované, ještě naše slovanská řeč 
žije! - Pozornost obraceli na sebe zejména po
slanci jihoslovanští, Srbové s pistolemi za pa
sem, Chorváté s červenými čapkami na hlavě 
a šavlemi po bóku, pravoslavní kněží se svým 
dlouhým šatem a vlajícím vlasem. V chrámě 

Ve shromáždění, jež se sešlo v sále ostrova 
Žofínského, účastnili se skoro všickni muži, kteří 
si svou obětavostí nebo svými pracemi získali 
lásku svých spoluobčanův a postačilo vyčíst 
jména jejich, aby zahanbeni byli zpozdilci, kteří 
mluvili o nevzdělanosti slovanské. Skupina česká, 
k níž se připojili Slováci, byla ovšem nejčetnější 
(okolo 150 členů) i druhá sekce polsko-rusínská 
se skládala asi ze 30 poslanců a Jihoslovanů 
bylo 25. Mezi nejslavnějšími vedle Pal a c k é ho 
·a Š a f a ř í k a a všech skoro spisovatelů českých 
vidět bylo Jan a E v. P u rky n ě, slavného 
fysiologa, V u k a S t e f a n o v i é e K a rad ž í é e, 
obnovitele jazyka a písemnictví srbského, J i
'ř í hoD a nič i é e, proslaveného svými pra
cemi filologickými a gramatickými, básníka srb
ského N i k a nor a G r u j i é e, t ude vít a 
Š túr a a M i ch a 1 a Milo s 1 a vaH o d ž u, 
kteří hrdinsky obhajovali práva Slováků proti 
zpupnosti maďarské. Rusíni se kupili kolem kní • 
žete L v a S a pie h y a sympatie Poláků kolí
saly mezi knížetem Jiří m Lub o mi r s kým 
a K a r 1 e mLi bel tem poznaňským, který 
bojovav statečně roku 1831, pokusil se vzbudit 
nové povstání r. 1846; odsouzen byv na dvacet 
let na pevnost, byl osvobozen revolucí roku 1848, 
a utrpením nebyla zlomena jeho horlivost. Ukra
jina byla zastoupena E dmu n dem Ch o
je c kým, který později pode jménem Charles
Edmond jako romancier a politik dosáhl pěk. 
ných úspěchů ve Francii. Rusko poslalo jen 
M i ch a il a B a k u n i n a. 

Ze všech řečí, jež byly prosloveny, Šafaříkova 
způsobila nejhlubší. dojem: veliký slavista nebyl 
řečníkem, nemiloval ani slov zvučných ani po
sunků živých, ale sama přítomnost jeho na tri
buně připomínala práci a utrpení oněch magic
kých vyvolavačů duchů, kteří sbíraJí rozptýlené 
zbytky svého kmene a této mrtvole vdechli 
živou duši. V hlučném koncertu této revoluce 
roku 1848, vyvolané nářky všech potlačených, 
proletariát národů povstával taktéž, aby protesto
val proti přísnému rozsudku, kterým byl stižen. 

"Co nás zde shromáždilo?" praviL '- "Hnutí 
národů trojího plemene, hnutí, jakého v dějinách 
lidských nebylo, pod nímž se země chvěje a 
otřásá, před nímž prchají mohutní obrové, vláda 
bodákův a špehů do hrobu klesá, lid o dědictví 
j emu od Boha odkázané se hlásí... N árodové 
se uvazují ve svá věčná práva. Oni! se sestu
pují a radí o sobě i o nás, o své i o naší budouc
nosti, radí nad Mohanem ve Frankobrodu i nad 
Dunajem v Budíně a Pešti, doma i vně mocnář
ství našého." 

"Nuže, když jiní národové o nás se radí a naši 
budoucnost ustanovují, poraďme se i my samí 
o sobě a o své budoucnosti. Bohdá, my sami sebe 
lépe než jiní známe; potřeb našich, tužeb na
šich, cílů našich lépe než jiní sobě povědomi 
jsme." 
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"Což jest výrok porad jiných národův, sou
sedův našich, Němcův, Maďarův, Vlachův 
o nás? - Vyznejme se - a netajme se, jakkoli 
to trpké jest. Výrok jejich jest, že nejsme schopni 
úplného svobodstvÍ, že nej sme schopni úplného 
vyššího politického života proto, pro to jediné, 
že jsme Slované. Slovan, tak zní úsudek jejich, 
od přírody veden jest ke služebnosti, k pod
danství jiných vyvolených, nadanějších a ušlech
tilejších· národů . . . Bratří! Ti, co tak o nás 
soudí, jsou nepřátelé a utlačovatelé našÍ; jejich 
svědectví jest stranné, a proto křivé. Jejich výrok 
jest odporný sobě samému, jako každá lež. Ne
chceme-li se vzdělávati, jak oni říkají, t. j. ne
chceme-li se poněmčiti, pomaďařiti, povlaštiti, 
tuf nám nadávají surovců, barbarův a otroků. 
Chceme-li se opravdově vzdělávati, t. j. veskrz 
a veskrz zeslovaniti a Slovany býti, jakž nám 
hlas vědomí velí, bychom dokázali, že jako Slo
vané schopni jsme svobodství a vyššího poli
tického života, tuf nám spílají zrádců vlasti 
a zlosynův, nepřátelův svobody jejich. A tak děj 
se co děj, mluv co mluv, onH vždy trhají a mučí 
řeřavými kleštěmi nevinné svědomí naše, oniť 
vždy skvrní horoucím železem čelo naše." 

"Bratří, tento stav věci déle trvati nemůže. 
Losy národů vrženy; přišlaf i pro nás doba roz
hodná, dříve než jsme se jí nadáli. Nevinnost 
před svědomím a Bohem není platna před 
soudem světa, soudem národů. Buďto se očisfme 
skutkem a dokažme, že jsme schopni svobodství, 
anebo se přelejme cvalem v Němce, Maďary 
a Vlachy, bychom nebyli déle jiným národům 
k obtíži a urážce, bychom nepřenesli pohanění 
a snížení naše na syny naše. Buďto doveďme, 
abychom s pravou chloubou mohli říci před ná
rody: Já jsem Slovan - anebo přestaňme Slo
vany býti. Mravní smrt jest nejhorší smrt. Slo
vané nechtějí nic jiného než spravedlnost, jejich 
heslem jest mravní síla. Neboť všecko, co pod 
sluncem, převyšuje síla mravní. Síla, kteráž 
hvězdami hýbá a i ími v neskončeném víru a ne
skončeným prostorem točí, síla, kterouž vesmír 
na své centrum tlačí, nevyrovná se síle velkého 
národa, který k mravnímu povědomí sebe přišel 
a svého bytí v spravedlivém boji hájí. Drazí 
bratřil neníf již pro mne dnes času k dlouhé 
řeči, k umělému řečňování.. . Běžíf nám všem 
o skutky, o děje. Z otroctví není bez boje cesty 
k svobodství - buď vítězství a svobodné národ
ství, buď čestná smrt a po smrti sláva." 

Posluchači tajili svůj dech, aby slyšeli tento 
vzdech, který stoupal k nebesům. Když Šafařík 
přestal mluvit, shromáždění. vypuklo v šílený 
jásot; jedni se objímali, ohniví Jihoslované ta
sili šavle, jiným se zarosily oči. "Byla to scéna, 
kterou nelze vypsati," praví očitý svědek, málo 
podezřelý z prázdného enthusiasmu. To byl snad 
nejjasnější výsledek kongresu, jehož nelze pod
ceňovat; kolik diváků bylo toho dne zachváceno 
svatým žárem a navždy získáno věci vlastenecké. 

Když následující dni zahájeny byly debaty, 
objevily se různosti mínění. I mezi Čechy a Slo
váky byly zřejmy vážné roztržky. Slováci byli 
by chtěli, aby si shromáždění osobno jakousi 
diktaturu a proměnilo se v konvent, aby se ujalo 
obrany společné. - Havlíček je podporoval. -
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Ale zda neznamenalo to vydat se jistému 
a směšnému nezdaru, a kdo by byl též poslechl 
rozkazů sjezdu? - Slováci vinili Čechy z malo
myslnosti, vyčítali jim, že věc obecnou obětují 
přeúzkostHvému loyalismu. - Vy nám vždy 
mluvíte o zachování Rakouska, namítal Štúr 
Palackému, ale nám jest pamatovat na sebe, ne 
na Rakousko. - Zajisté, odpovídal Tomek, však 
právě proto tak pečlivě se staráme o zachováni 
mocnářství, poněvadž vidíme v něm nejlepší 
prostředek k zachování kmenů slovanských. -
Opravdu, volal Štúr, nebyli bychom věřili, že 
máte proč chválit tolik Habsburky; vaše spojení 
s nimi zbavilo vás dokonce historie. Samo jméno 
Rakouska budí ve mně hrůzu, jestiť výkvětem 
servílismu, slídičství a podobné neřesti. - Shodli 
se na formulí neurčité: - "Shromážděni vyslan
cové slovanských obcí a národů celého rakous
kého soustátí zaujímajíc v to i země koruny 
uherské, vstupují na základnu konstitučních svo
bod v jednotu k hájení své národnosti v úplném 
slova toho smyslu tam, kde práva národnosti již 
požívají, k vydobytí. jí sobě tam, kdo toho práva 
posud zbavení jsou. K tomu účelu chtějí použíti 
všech prostředků, které v právně zřízené spo
lečností k hájení přirozených práv protí utisko
vatelům možny a platny jsou." 

Přes horlivé debaty Slováci se oddělovali od 
Čechů jen ve věcech podrobných a jedni i druzí 
chtěli zachovat dynastii dosti mocnou, aby jich 
chránila proti Němcům a Maďarům. V sekci 
polské většina sledovala záměry docela odlišné. 
Byla vedena Libeltem a Bakuninem. Proti umír
něným Čechům se spojili revolucionáři polští 
a ruští. B a k u ni n, i enž pocházel z rodiny bo
haté a urozené a sloužil s počátku jako důstoj
ník dělostřelecký, studoval v Berlíně filosofii 
Hegelovu a stal se žákem Arnolda Rugea. Vláda 
ruská znepokojena jeho styky, vyzvala ho, aby 
se vrátil, a když neposlechl, zabavila jeho 
statky. Ve Švýcařích vešel ve styk s kroužky 
socialistickými a z Francie byl vypuzen policií 
GuÍzotovou. Vrátil se tam hned po pádu Ludvíka 
Filipa, ale chování vlády prozatímní, jež hle
děla jen ukonejšit Evropu, zošklivilo se mu, a 
bázlivost parlamentu Frankfurtského překvapila 
ho neméně trapně. Přispíšil do Prahy,. aby. 
zkoumal půdu. 

N ecM se mluví o něm cokoli, nebyl docela 
prost předsudku národního a rád připouštěl, že 
Slované jsou vyvoleným národem, ustanoveným, 
aby světu přivedli novou vzdělanost: z Prahy 
vzešla revoluce proti tyranství církevnímu; proč 
by město to nedalo znamení k svobodě poli
tické? Aby však mohla být zbudována společnost 
srovnávající se s rozumem a prospěchy národů, 
bylo třeba vyhladit všecko a odstranit zbytečné 
upomínky minulosti. - Bratří, psal, běží o za
ujetí určitého postavení. Zda chcete vysílit se, 
abyste i eště několik dní udrželi starý svět hrou
tící se, či podporovat rozkvět nového světa, 
jehož červánky se jeví na obzoru? Třeba roz
hodnout se mezi oběma tábory, revolucionář
ským a reakcionářským. Nuže, jaký je nyní cíl 
všech spiklých despotův? Udržení Rakouska. 
Rakousko jest střediskem zápasu. Oč jest nám 

tedy usilovat? O opak toho, což oni chtějí, 
o úplné rozptýlení říše Habsburků. Je to v našich 
očích předběžnou podmínkou všeobecné revo
luce, i ež způsobí rozdrobení Rusi a základní 
přeměnu mapy evropské, veliké státy se rozdrobí 
v malé skupiny, v nichž se shromáždí lidé téže 
krve, a jež spoj eny budou svazky bratrské 
federace. 

Těmito naukami Bakunin se stavěl v příkrý 
odpor proti Čechům a zvláště proti Palackému, 
jehož nenáviděl; vyčítal mu bázlivost a důvěrné 
styky s Inšprukem; trpčeji ještě vyčítal mu teo
rie historické, na nichž chtěl založit království 
vše čes k é, odporující vůli národů. Jeho afo
rismy, jasné a úchvatné, živě jímaly duchy jedno
stranné, a protože Bakunin sám byl mladý, 
krásný, výmluvný, ozářený aureolou pronásle
dování, šířil kolem sebe půvab neodolatelného 
kouzla, shromáždil brzo skupinu stoupenců, ne
četných sic, ale oddaných. Doroiuměl se s Li
beltem, aby způsobili zavržení programu, navrže
ného od přípravného výboru. Dne 5. června 
Libel! připomenul, že otázky, jimiž se hnulo, 
jsou příliš nesnadné a spletité, aby byly rychle 
rozřešeny; vzbudily by trapné diskuse: lépe je 
držet se zásad a navrhl usnést se o adrese čili 
petici k císaři, obsahující žádosti národů slovan
ských v Rakousku, o manÍfestě k národům 
evropským, zavírajícím v sobě zásady a cíle slo
vanského sjezdu, a o zjednání spolku národů 
slovanských a opatření prostředků ku podpoře 
oněch zásad a cílů .. Jihoslované, byvše velice 
znepokojni zprávami ze svých zemí, kde se počí
nala válka proti Maďarům, spěchali s návratem 
?omů, a šlo jim o to, aby získali pevný slib spo
jenectvÍ; přidali se k návrhu LibeHovu, který se 
domohl většiny. 

Hlasování to způsobilo překvapení, Manifest 
k národům evropským, sepsaný LibeHem, vy
cházel jenom z práva přirozeného a takto se 
stavěl na půdu přímo revoluční; nad to na místo 
federace Slovanů rakouských, kterou navrho
vala strana mírná, stavěl všeobecnou jednotu 
slovanskou; ku připraveni jejímu sjezd se pro
hlásí jaksi za permanentní j utvoří s počátku j a
kýsi výbor propagační, kterýž, až okolnosti toho 
dopustí, stane se výborem pro blaho obecné. -
Většina členů shromáždění poznala z toho léčku, 
do níž padli, a hleděli zmírnit dosah těchto ne
určitých návrhů. Nemohli však nebo neodvážili 
se odstranit některé články, jež byly přičiněny 
v protinávrhu Palackého: - "Nápodobně haníme 
také a v ošklivosti máme onu politiku, která se 
opovažuje nakládati s zeměmi a národy jako se 
hmotou, moci panovnické poddanou, bráti, měniti 
a děliti je podle libosti a chuti, bez zřetele 
na kmen, jazyk, mravy a náklonnosti národů, 
nevšímajíc sobě jejich přirozeného spojení, jejich 
oprávněné samostatnosti ... Nepřátelům národ
nosti naší podařilo se poděsiti Evropu strašidlem 
politického panslavismu, jenž prý hrozí záhubou 
všemu, co kde pro svobodu, osvětu a lidskost 
získáno jest. My pak známe ono kouzelné slovo, 
které samojediné postačuje k zaklení strašidla 
toh?, a ku prospěchu svobody, osvěty a Hdskosti 
nechceme se jím tajiti před národy, tytýž i hry-

zením vlastního svědomí znepokojenými: slovof 
ono spr a v e dli vos t ... Pozdvihujeme rázně 
hlasů svých za nešťastné bratří naše Polany, 
jenž ošemetným násilím přivedeni jsou o svou 
samostatnosti vyzývajíce vlády, aby napravily 
konečně starý tento hřích, tuto kletbu, tížící dě
dičně na kabinetní politice j ei ich, spoléháme 
v tom na soucit celé Evropy ... Žádáme od uher
ského ministerium, aby bez odkladu přestalo se 
užívati prostředkův nelidských a násilných proti 
slovanským kmenům v Uhřích, jmenovitě Srbům, 
Chorvátům, Slovákům a Rusínům, i aby práva 
národní, jim náležející, co nejrychleji ouplně 
pojištěna byla; i doufáme konečně, že necitná 
politika nebude již dlouho překážeti slovan
ským bratřím našim v Turecku, aby mohli ná
rodnosti své i státně hověti a cestou přírozenou 
ji rozvíjeti ... Vystupujíce my co nejmladší, ač 
nikoli neislabší, opět na politickém dějišti Evropy, 
činíme tudíž návrh k obeslání všeobecného evrop
ského sjezdu národů na vyjednávání všech mezi
národních otázek; přesvědčeni isme zajisté, že 
národové svobodní snáze se usnesou, nežli pla
cení diplomaté. Kéž by návrh tento našel po
všimnutí, prvé nežli zpátečnická politika jednot
livých dvorů zase přivede k tomu, aby národové, 
podnícení záštím a nenávistí, samí vespolek se 
hubili." - Tyto deklamace ušlechtilé byly směsí 
upomínek roku 1789 a romantického sentimen
talismu. Roku 1789 vedly k čtvrtstoletým válkám; 
roku 1848 tlumočily sny, jež tanuly na mysli 
obdivovatelům Kollárovým. Dostalo se jim ne
očekávaného žáka v Napoleonovi lIL, jenž byl 
přesvědčeným apoštolem této federace evropské, 
založené na úctě k národnostem - na velik}7 
prospěch Bismarckův. 
Většina kongresu slovanského nepřičítala 

žádné důležitosti tomuto manifestu. Vítala zá
sady, aby se jimi nemusila obírat; své vlastní 
záměry vyjádřila v adrese k císaři. "V úmyslu 
našem není utvoření žádného státu slovanského, 
jak se toho protivníci o nás dotýkají. Žádáme 
před stolcem Vaší Císařské Milosti, aby zákon 
lásky k bližnímu: bratrské stejné opráv
n ě n í i při nás velice ukřivděných a těžce do
týkaných Slovanův, kteříž přirozenému našemu 
domu císařskému věrně oddáni jsme, přiveden 
byl ve skutek." - Co do federace všeslovanské, 
navrhované od Libelta a Bakunina, sjezd se pro
hlásil za nekompetentní; uložil jen výboru, aby 
studoval plán jednoty mezi Slovany rakous
kými. Dříve než výbor měl kdy výsledek svých 
prací předložit shromá?dění plnému, bouře uči
nila konec schůzkám. Hned na počátku boje 
úřady přikázaly cizincům, a zvláště Polákům 
a Jihoslovanům, aby opustili město. Šafařík 
zaslzel, uslyšev první výstřely. "Slzy Šafaří
kovy se podobaly pláči Jeremiášovu nad zříce
ninami chrámu Jerusalemského. Jako Jere
miáš .. , tak stál nad troskami svého díla i Ša
fařík v tušení, že se nebude opakovati již nikdy 
podobný projev sbratření slovanského, jaký vy
puklou bouří byl rozmetán. V skutečnosti sjezd 
slovanský podal vše, co mohl tehdy poskytnout; 
ll.4:ázal existenci síly ohromné, nejisté ještě 
v svých cestách, ale kterou na příště nebylo 
možná zanedbávat; položil základy koalice, která 
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S~ později obnovila v parlamentu rakouském, 
a kterou postavena nepřekonatelná až posud 
překážka tlaku německého. 
Arnošt Denis: čechy po Bílé hoře. Přel. Dr. J. Vančura. 

Druhý díl, ll. kniha. Praha 1911. 
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R e vol II Č n é p O k O len i e. 

Podali sme obraz všetkých troch období po
vstanÍa v kraji pod Bradlom s nadpisom Revo
lučné pokolenie, pričom p o k o 1 e n i e nemá 
zvyčajného významu Tudskej cesty od koliesky 
k hrobu, lež značí súhrn všetkých účastníkov 
alebo nepriatefov slovenských národných po
hybov v našom kraji, nakofko malí povedomý 
vzťah k hlavným národne-poHtickým myšlien
kam doby, na ktorej výstavbe a prestavbe zú
častnili sa slovom, činom. 

V prvej kapitole, pojednávajúc o hustote 
osvetového ruchu, obnažili sme korene a kmeň 
tej podivuhodnej štruktúry, žívotnej vazby spo
ločenskej, ktorá v búrnych dobách sa rozvinula 
v širokú korunu a nádherný kvet. Vidí sa nám 
shrnúť obsah ostatných oddielov knihy do ky
tičky myšlienok, ktoré by postavily most od 
revolučných rokov k dnešku. To už je ovšem 
dosledok istých uzáverov, ktoré vyplývajú 
z vlastnej stati: že totiž i dnešné pokolenie po
chádza v určitých spoločenských prejavoch 
z díafky 1848-1849 roku, že aj prevratová ná
rodná pospolitosť PQčúvala len jeho revolučnú 
hudbu v svojej krvi - - Revolučné pokolenie! 

Ak zdorazníme výraz r e vol u č n é, sloven
ské povstanie zjaví sa nám len ako detail v mo
hutnom europskom prúde, ktorý postfhal vý
sady feudalizmu a centralizmu. Bolo umožnené 
duchom doby. Ale že nekráčalo takticky ruku 
v ruke s ním, hoci sa podpieralo jeho svedo
mím - lež s viedeňskou vládou (a nekráčalo, 
lebo nemohlo) - v tom bolo nie zpiatočníctvo, 
lež jeho osudová tragičnosť. V tejto častí vyšlo 
povstarue temer s prázdnymi rukami. Bojujúc 
proti maďarskému demokratizmu, ktorý šlapal 
národnú slovenskú dostojnosť, vydobylo si kru
tou súďbou, v celku vzaté - maďarský aristo~ 
kratizmus - -

Ale ak položíme doraz na r e vol u č n é p o ~ 
k o 1 e n í e vo význame sociologickom, ako spo
ločenského útvaru, otvorime pohfad na vlastné 
sily, vyvolané vlastnou činnosťou. Je pravda, 
revolučný požiar europejský svíetU jej na ces~u, 
ale živé povedomíe národné, budené od desla
tich rok ov bratislavskou mládežou, ju množilo, 
posilňovalo a nikdy neopustilo. Nám ne~de tu, 
upozorňujeme, o priebeh a zhodnoteme po
vstanía na celom Slovensku; máme však o tom 
celkový názor, pokladajúc ho za plodný prie: 
van, za vrcholný scelujúci pochod národný,. hOCI 
vodcovia národné možnosti a sily precemh. Ide 
nám vefmi konkrétne zas len o kraj pod Brad
lom. A tu, ak by sme chceli nakrátko charak
terizovať účastníkov odboja, mohli by sme ich 
shrnúť pod týp t vor n é hop o k ol e n i a. Po
vstaníe žilo z koreňov pospolitého rudu, ktoré 
určily jeho vzrast. Vari už nikdy nebude sa opa-
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kovať prípad, že na územnom celku nevefkom 
na 8000 účastníkov spletie svoje životné osudy 
s nejakou objektívnou a hromadnému celku 
spoločnou hodnotou; azda nikdy nebude národ 
hfadať cestu sám k sobe takým činným odpo
rom proti nepriatefom, a to prevažne citom, sťa 
jediná vefká rodina. A jako v rodinnej kronike 
žitej spriadajú sa osudy otcov, matiek, detí a 
vnukov v jedon prúd, tak i v kronike nášho 
kraja oduševnený zápal tisíc ov, krv padnutých 
bojovníkov, nespočetné útrapy a sklamania boly 
v 1 a h o ude ji n, stavivom budúcich útvarov. 
Právo 1848. roku, založené na historickej účasti 
a dejinnej tvorbe, posilňovalo kraj a nikdy ho 
neopustilo. Hurbanista! - to slovo stalo sa sve
domím kraju, naznačujúc, 'že nieto obetí, ktoré 
by priniesol - pre slobodu národa. Hurbanisti 
víerou v národný ideál, slobodné Slovensko, 
anticipovali, prorokova1i vývoj; dali národu de
jiny, aby neztratil víery v sebe. ---

Obdoba revolučného pokolenia obidvoch kri
tických období ponúka sa ozaj neodbytne už 
na prvý pohTad. Početní bojovníci, ktorých pod
bradlanský kraj postavil do služby zahranič
ného odboja, malí svoj vzor, príklad a národný 
ideál z r. 1848; ideál, ktorý za 70 rokov čakal 
na uskutočnenie, súc pokoleniami oddávaný a 
pripravovaný neprestajne na uzretie. Našimi 
legionármi, možno povedať, vyžila sa národne
revolučná myšlienka hurbanovská. Symbolický 
význam, ktorý sa dáva vefkému synovi nášho 
kraj a, gen. štefánikovi, v oslobodzovacom boji, 
má tedy obsah, ktorý siaha zpat do r. 1848. 
V ňom bola akiste v zárodku i jeho politická 
koncepcia, t. j. spolupráca s čechmi, ktorá -
nahradiac úplne Hurbanovu taktickú líníu 
z r. 1848 ~ prejavila sa budovaním spoločného 
štátneho domova. Nechávame stranou presné 
politické stanovisko Hurbanovo a po~er jeh c: 
Slovenska k českým zemiam. Okrem českej 
pomoci a spolupráce v búrnych dobách 
r. 1848-1849, postačí uvíesť ten fakt, že z nášho 
kraja už vtedy vyšiel hlas po spojeni Slovenska 
s českýmizemami. 

Ale, opakujeme, nielen obdoba, keďže medzi 
obidvoma epochami slovenských dejín je prí
činný súvÍs. Ako každá vefká myšlíenka zja
vuje sa zvyčajne dva-tri razy, pokým sa nevtetí 
do života, tak i prevrat r. 1918 je v podstate 
iba koniec cesty za lepšími osudami Slovenska, 
ktorú nastúpHí Hurbanovi dobrovofníci. Revo
lučný požiar, ktorý ich sjednotil pre ušfachtilé 
národné služby, svietil na cestu i ďalším po
koleniam - plodnou predstavou ich revoluč
ného oduševnerua a obecania. A poneváč slo
venský život za niekoTko desaťročí, možeme 
povedať vo dvoch pokoleniach, t. j. v dobro
vorníkoch a ich deťoch, sústreďoval sa okolo 
povstania, sťa myšlienky okolo pátričkov, ne
bolo ozaj možné, aby svojím tlakom neúčinko
val aj v neskorších časoch. Keďže celá epocha 
národnej revolúcie vplietla sa v osudy tofkých 
členov národa, aby z nich učinila pevný spolo
čenský útvar a článok celého národného te.lesa, 
národná revolúcía musela mať význam melen 
v prítomnosti, no aj pre budúcnosť. To jest, ako 

tvorný člen národného života musela mu dávat 
obsah, smer - smysel. 

Prajeme si iba to, aby .predstava n~rodných 
bojovníkov, Slovákov a Cechov ktoru sme sa 
pousílovali zjasniť v jej historickýcb stopách, 
bola medzi nami i naďalej požehnaná. 

Karol Goláň: Revolučné pokolenie. 1926. 
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Všeobecná nespokojenost se projevovala stále 
trpčím tónem řečníků lidových. Jedním z nej
ohnivějších a nejoblíbenějších byl mladý S 1 a d
k o v s k ý, který až do své smrti zůstal jedním 
z nejráznějších a nejpopulárnějších vůdců strany 
pokrokové. Jeho vřelá a květnatá řeč vyjadřo
vala s pronikavým pohnutím přání a úzkostí 
lidu; žádal, aby se změnil volební řád český tak, 
aby většina sněmu byla věrným představitelem 
národa; domáhal se hlavně odstoupení knížete 
Windischgratze, jehož pouhá přítomnost byla 
hrozbou, a skutečného vyzbrojení gardy národní, 
jež ještě neobdržela náboje. 

Tyto požadavky byly ostatně podporovány 
Národním výborem; Němec Borrosch připome
nul maršálkovi, že ve státě konstitučním armáda 
sama o sobě nemá zakročovat ve věcech veřej
ných a že je jen nástrojem moci občanské. "Jsem 
na toto místo od císaře postaven," odvětil mu 
Wíndischgditz, "a pokládám za svou povinnost 
jen jemu se zodpovídat." A když mu předklá
dali hrozné následky, jež chování jeho hrozí 
způsobit, rozzlobil se: "Nedám se odstrašit 
hrozbami, očekávám události a učiním svou po
vinnost." Mnozí členové Národního výboru pro
sili Thuna, aby zprostil knížete jeho velitelství. 
Pro nesmiřitelné chování správce zemského Pa
lacký se poděkoval jako člen prozatímního vlád
ního výboru. 

Dni 10. a 11. června uplynuly takto za vše
obecné úzkosti; město bylo přeplněno vojáky, 
jízdné hlídky projížděly ulicemi; důstojníci, kteří 
pozbyli vší chladnokrevnosti, uráželi a týrali 
studenty. Nic naprosto neopravňovalo toto vy
stavování sil vojenských a nic neohlašovalo ni
jak záměr vzpoury. Byly svátky svatodušní; po
časí, jež bylo krásné po celý tento rok 1848, 
bylo nádherné; mnoho obyvatelů se rozptýlilo 
po okolí; mladý Frič, jeden z nejdobrodružněj
ších harcovníků, strojil se opustit město na ně
jaký čas. Ve schůzích řečníci doporučovali klid. 

V poslední chvíli o páté hodině večerní 
(11. června) někteří vůdci se rozhodli uspořádat 
důležitý projev na zítřejší pondělí (12. června); 
měla se sloužit slavná mše před sochou sv. V á
cla va na Koňském trhu, tak, aby se konala pře
hlídka armády liberální. Bylo pozdě: nejhorli
vější se vydali na venkov, aby uvědomili své 
přátele a vyvinuli takovou činnost, že účasten
ství bylo četné a obřad velkolepý. Když bylo 
po mši, část dělníkův odešla z města a odebrala 
se do předměstí; zbytek zástupu se valil 
k Museu,. jež bylo tehdáž umístěno v nejživější 
části Prahy, na Příkopě, aby aklamoval členy 
sjezdu. Některé hlasy se ozývaly: "Okolo Vin
dišgrece!" a tři nebo čtyři sta manifestujících 
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následovalo. Ve chvílí, kdy přicházeli před 
obydlí knížete, narazíli na zástupce klubu re
akcionářského, kteří přišli projevit maršálkovi 
svou oddanost. Vypískali je a jest dosti pravdě
podobno, že vypískali i Windischgratze. 

Náhle vrata generálního komanda se rozlétla 
a četa granátníků se vrhla na zástup s nasa
zenýmÍ bodáky, kdežto jiné čety vycházely 
z Králodvorských kasáren a zabraňovaly ústup 
manifestujícím. Ulice Celetná v těchto místech 
je velmi úzká, povstala hrozná vřava; studenti, 
kteří se instinktivně vrhli proti vojákům, byli 
zatlačeni ranami hlavní a bodáků; v několika 
minutách na padesáte lidí bylo více nebo méně 
těžce zraněno. Zatím co velitel dal troubit 
k návratu, prchající vyděšeni a rozzuřeni se 
rozptýlili na všecky strany s výkřiky: "Zrada! 
Pomstal Rdousí naše bratry! Na barikády!" 

Události pařížské rozšířily pověst, že stačí 
pohnout několika dlažebními kameny, aby re
akce byla přinucena k ústupu. Hned dáno se 
do díla, nazdařbůh, bez rozvahy. Postaveny ba
rikády v širokých třídách, jako na Příkopě, kde 
bylo velmi těžko se hájiti postaveny v uličkách 
postranních, jež nevedly nikam. Gabler vypra
vuje, že v uličce za Týnem viděl samotného 
člověka, jenž vlekl do ulice skříň, aby zatarasil 
cestu. Na plácku před chrámem P. Marie Sněžné 
dvě ženy se pokoušely utišit velmi rozčileného 
mladíka. "Nechte mne," odpovídal jim, "celá 
Evropa na nás hledí." Velmi často, když bari
káda byla zřízena, opouštěli ji obránci, jako by 
jí připisovali jaktusi čarovnou moc. 

V prvních hodinách za všeobecného zmatku 
nebylo by bývalo nemožno zabrat některá do
minující místa; nikdo na to nepomyslil. Je-li 
pravda, že Bakunin, jak se tvrdí bez důkazů, 
mluvilo zřízení vlády prozatímní, nikdo ho ne
poslouchal. Nikde nebylo stopy po vrchním ve
lení. V Klementinu nejrozhodnější radikálové si 
nevěděli rady. Sladkovský toužil: "Co pojde 
z toho ze všeho?" a Frič tázal se úzkostli v·Č 
technika Brádky: "Co si nyní počneme?" "Ne
vím." Frič dvakráte vypravil posly k "Zlaté 
váze", kde se scházel klub "Repeal": nebylo 
tam nikoho. Náhoda podala mu vůdcovství, se
bral četu studentů, postavil několik barikád 
před starou universitou, které svou velikostí a 
postavením blíže mostu Karlova poskytovaly 
výborné místo obhajovací. Byl to ústřední bod 
odporu, jediný, kde proráželo zdání, ne-li úvahy 
a plánu, aspoň dobré vůle a tvrdošíjnosti. Bouř
livému a nepokojnému Fričovi nechybělo ani 
odvahy ani chladnokrevnosti, ale kolem sebe 
měl jen hrstku mladých lidí, sám neměl žádné 
vážnosti v zemí a sama vynikající úloha, kterou 
hrál tento osmnáctiletý mladík, stačila; že po
vstání dán byl ráz dětinský. 

Kterýkoli plukovník byl by ve dvou hodinách 
obnovil pořádek, tím spíše, že vlivní liberálové 
viděli hned nebezpečenství situace a snažili se 
upokojit myslí. Windischgratz se objevil tak ne
obratným, že je těžko vysvětlit jeho zpozdilost 
pouhou neschopností. Je pravda, že neměl žád
ného nadání vojenského a za války uherské 
jeho chyby byly tak pohoršlivé, že jeho spo
lečníci byli nuceni odnít mu velitelství - příliš 
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pozdě, aby mocnářství byI.o uch~á~~no hanby 
zakročení ruského. Nadto Jaka vetsma tehdeJ
ších generálů i on. ~ě~il pO,věsti, že lid je n~
přemožitelný za bankadaml a nechtel se bOJe 
odvážit dříve, dokud neshromáždí své síly 
hranné. Přes to přese všecko jeho vytáčky byly 
tak dlouhé a jeho opatření tak špatně vypo
čtena že bezděčně připadá nám podezření, že 
jeden' útok FU nestač~l ~ že dal hr:utí r~z~inou.t 
se a rozšířIt, aby zvetsd lesk sveho. vltezstvl. 
Buď jak buď, výpočet buď zločinný nebo pravdě 
nepodobná zpozdilost, které se podařilo dětin
skou vřavú změnit v jakýs občanský boj, který 
po osm dní pustošil Prahu. Boj, jehož podrob
nosti nejsou zajímavé, protože přesně vzato na 
jedné ani na druhé straně nebylo ani řízení ani 
souvislosti, kde krvavé půtky byly řídké a po
čet obětí poměrně malý, ale jehož výsledky byly 
vážné pro Čechy, ba i pro Evropu. Porážka po
vstání v Praze značí obrat v dějinách revoluce 
roku 1848, chvíle to, kdy reakce, která couvala 
až posud, zdvíhá hlavu a chápe se ofensivy. 

Vojáci pozbyli vší své chladnokrevnosti, tolik 
byli popuzeni proti vlastencům, že stěží by~i 
zdržáni, aby nevydrancovalí Museum a neZnI
čili sbírky národní. Potom postoupili jen dosti 
pomalu, ač se s opravdovým odporem setkali 
jen na málo místech; nebylo opravdu vážného 
boje než v úzké a klikaté uHci Celetné, kdež 
asi dvacet rozhodných lidí odrazilo několik 
útoků. Kněžna Windischgriitzová, jež se nepro
zřetelně přiblížila k oknu, byla usmrcena ve 
svém pokoji kulí sem zalétlou. Nikdy se nezvě
dělo, odkud přišla tato koule, a od vyšetřování 
proti různým povstalcům zavedeného musilo 
být upuštěno; dobročinná a laskavá kněžna ne
byla v neoblíbě jako její manžel, a její smrt, jíž 
všeobecně bylo litováno, zdá se, že opravdu 
byla jen nešťastnou náhodou. Na sklonu dne po
vstání bylo zatlačeno do lidové čtvrti Podskal
ské pod Vyšehradem a do části, jež se prostírá 
na pravém břehu Vltavy po obou stranách ka
menného mostu Karlova kolem university. Stu
denti byH dosti skleslí a nedostávalo se jím 
střeliva. 

Vložili ruku na důležitého zajatce, hraběte 
Lva Thuna, jenž byl zadržen ve chvíli, kd>; se 
chtěl setkat s maršálkem, a jehož ponechah za 
rukojmě. Doufali, že pohnou ho, aby zakročil 
u moci vojenské. Ale neznali ho dobře .. T~un 
byl velmi tvrdošíjný a neschopný ,sla~osh pr,ed 
tělesným nebezpečenstvím; hrozbam 1 prosbam 
odpíral se stoicismem poněkud teatrá~ním, al,; 
jemuž nechybělo pův~bu. ~eh~ obdlv~vate~: 
chválí jeho chuť a khd, s Jakym kounl SVU) 
doutník. Je jistě pěkná .vě,c mít k~~dn~ ~:'~: 
domí; nejvyšší purkrabí Sl hbo:val ~aJlste pnhs 
ve svém hrdinství, aby pomyslIl otazat se, zda 
by nemohl s trochou větší obratn~stí a takt~m 
zabránit politování hodné srážce, lež zkrvaVIla 
město. Studenti, přesvědčivše se, že nevymo
hou ničeho od něho, povolili prosbám předních 
měšťanů pražských a pustili svého vězně na 
svobodu. 

Fastrovi a několika emisarům se podařilo 
vyjít z města za největšího nebezpečenství a 
rozptýlít se po venkově, jejž hleděli vzbouřit. 

26 

Líd byl dosti rozčilen, ale není snadno organi~ 
sovat všeobecné povstání. Windischgriitz ob
sadil brány města; několik shluků se sešlo tu 
a tam v okolí, záležely z malého počtu lidi 
velmi špatně ozbrojených, vyděšených, kteří 
brzo pozbyli mysli a skoro hned se rozprchli. 
Povstání zůstalo uzavřeno v hlavním městě, 
zbaveno vší pomoci, i mravní. Časopisy re
akcionářské, aby odvrátily sympatie, jež by se 
byly snad přiklonily k odpůrcům Windischgrat
zovým, líčily je jako hromadné vzbouření pr?ti 
c í z í n c ů m. Pamflety, rozšiřované hojně v Ce
chách západních a severních, mluvily o nocí 
svatobartolomějské, kterou zamýšleli zrádci ca
rem zakoupení: povstalci chtějí zvolit za krále 
hraběte Buquoye nebo "vévodu Koňského 
trhu", hostinského Fastra; u barona VHlaniho 
zachyceny prý ruské bankovky. Windischgriitz 
byl zahrnován adresami, v nichž slaven jako 
záchrance národnosti německé. S počátku 
sněm frankfurtský přijímal bez kritiky tyto po
šetilosti, II nechybělo mnoho, že by k návrhu 
SchiUingovu Bavorsko a Sasko byly vyzvány, 
aby poslaly své pluky do Čech. 

Povstalci byli tudíž odkázáni na vlastni síly, 
jež byly nepatrné, podezřelí celé jedné třídě 
obyvatelstva, opuštění od umírněných. Je na 
jevě, že za těchto okolností nezbývalo jím než 
íedno rozhodnutí: upustit od marného odporu. 
Však nebylo mezi nimi nikoho, kdo by byl měl 
dosti vlivu, aby jim uložil potřebnou resignaci, 
a pokusy o smír se zmařily ne tak o slepou 
tvrdošíjnost jako o jejich roztříštěnost. Povstání 
od svého počátku mělo ráz anarchistický; čím 
dále tím více se rozptylovalo v řadu malých 
středisek, velmi málo vytrvalých a z nichž 
každé jednalo jen podle svého zvláštního vnuk
nutí. Několikrát bylo narovnání sjednáno s voj
skem, skorem ihned bylo porušeno některými 
osamělými skutky zoufalství, a vojáci, kteří ne: 
pokládali pokutu za dostatečnou, vyvozovah 
z těchto případů hned povinnost obnovit nepřá
telství leda že vedli je znovu s vlažností, jež 
se zdála vypočtena na to, aby vzbudila v oby
vatelstvu ducha odporu. 

Den 13. června byl takto vyplněn půtkami, 
přerušovanými klidem zbraní v}ce méně vš~: 
obecným. Umírnění, Palacký, Safařík a ryhr 
Neuberk hleděli obdržet od Thuna některé 
ústupkyj' jediný, jenž by byl uspokojil obyva
telstvo a vyrazil bojujícím zbraně z rukou, byl 
by v odvolání maršálka. Jednu chvíli Čechové 
již již doufali, že ho dosáhnou neočekávanou 
podporou ministerstva. 

Jako téměř v celé Evropě, tak i Vídeňané 
v událostech pražských s počátku viděli vý
buch slovanského fanatismu; ale jejich nenávist 
k Windischgratzovi přivedla je brzo k přesněj
šímu soudu a jak oni, též kabinet velice se obá
val vítězství knížete, v němž právem tušil 
agenta dvorského. . Ač nebyl nikterak naklo
něn Čechům, s prohlédavostí, jež mu je ke di, 
porozuměl, že se reakce připra,:uje v Če~hách 
k útoku proti Vídni a revolUCI. Vypravtl ~~ 
Prahy dva zástupce s úkolem, aby obnovlh 
pokoj. Jeden z nich, plu~:?v~k. Men s ~ 0,1' f f
P o u i II y, jenž byl pozdeJl mll1lstrem veCl za-
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hraničních v době roztržky s Pruskem (1866J. 
byl muž bystrý a statečný, jemuž osud divnou 
náhodou ukládal vždy úkoly, pro něž nebyl 
zrozen. Měl nejlepší úmysly na světě, smysl pro 
právo a hrůzu z prostředků násilných; jeho 
skromnost, jež zabíhala až v ustupování do po
zadí, činila jej dosti neschopným k úloze roz
hodčího, jež od něho žádána, a jeho hodnost 
stavěla ho v těžké postavení naproti maršálovi. 
Při svém příchodu, zahrnuti byvše nářky úřed
ních i dobrovolných zástupců města, poslové 
učinili některé ústupky a nařídili vojsku, aby 
vyklidilo většinu míst zabraných (14. června). 
Bylo to opatření předčasné, pokud se neroz
hodli povolit obyvatelstvu odchod Wíndisch
gdtzův. 

Mensdorff přál si toho velice, ale obával se 
nařídit to. Maršálek, když byl dlouho iJrohlašo
val, že svůj úřad obdržel od císaře a že složí 
svou hodnost jen do rukou panovníkových, ko
nečně sv oHl přece, že přenechá Mensdorffovi 
zatímní velitelství; úřady obecní se zavázaly 
navzájem, že vymohou na povstalcích odstranění 
barikád, jež budou hned zbourány; hlídky, opa
třované řadovým vojskem a národní gardou, 
měly pečovat o veřejný pořádek (15. června). 

Komisaři, kteří počali procházet ulicemi, žá
dajíce na povstalcích, aby složili zbraně, nara
zili na dosti živý odpor. Roznášela se zpráva, 
že Faster sebral vojsko 10.000 mužů a že Vide
ňané táhnou Praze na pomoc. Někteří pře
mrštěn ci vykládali mladým lidem, že jsou ví
těZÍ; zda složí zbraň ve chvíli, kdy jim jest jen 
sklízet úspěch! Sabina, velmi populární, jehož 
"Ve č e r n í 1 i s t" tištěn ve 40.000 exemplářích, 
vydal hlučné prohlášení: "Výtečně jsme obstáli 
v boji zrádném a nerovném - ano můžeme říci, 
že jsme zvítězili. Počavše tak slavně, n~ustu
pujeme již více! Na nás hledí celá země Ceská, 
Morava, Vídeň, ba celá Evropa - to jest lev 
Český, který se strašně zdvíhá ze sna dvou
věkého! Nedejme mýlit se nižádnými sliby; při 
nás jest celý národ. Ustoupení vojska do kasá
ren nic neprospěje; aniž vytažení za město, neb 
tak by drželi v sevření vůkolní lid - ale vý
jimky buďte: V Čechách budiž komandant neb 
vojvoda Český, a tedy též generální komando 
České ~ které nebude záviseti od Vídně, než 
co se týče všeobecné společné obrany Ra
kouska - a náš Český líd, naše České regi
menty budou hlavně k obraně vlasti. Koman
dant a vojsko přísahej přísahu konstituční naší 
vládě České, národu Českému, v níž ovšem také 
bude dotknuto všeobecného svazku Rakous
kého,Windischgriitz budiž vyhlášen za ne
přítele národů Rakouských a pohnán před soud 
národní Český." 

ného. "Hle, jaká to revoluce!" pravil k purk. 
mistrovi, "bez pořádku, bez organisace; každý 
dělá, co chce," Odpoledne 15, června byla ko
nána jakási vojenská porada v Klementinu; ve
dle Bakunina účastnili se jí Slovák štúr a dva 
Moravané velmi rázní, Bloudek a Zach, který 
potom zemřel (1892) jako generál srbský. Ba
kunin prošel řady studentův a dal jim přísahat, 
že neopustí svá místa. Neklamal se hrubě o vý
sledku událostí, pro upokojení svědomí mluvil 
o možném hnutí mezi sedláky; Zach prohlásil, 
že zápas na příště je marný, a takté:t soudili 
všicknÍ bojující, jichž počet se tenčil každým 
okamžikem, 
Několik pobuřovatelů začalo znovu střílet na 

vojáky, kteří se ukázali na levém břehu Vltavy 
(15. června). Řeka v těch místech je široká, a 
tato střelba byla úplně neškodná. Vojáci byli 
tak nespokojeni a rozčileni ústupem, jenž jim 
hyl uložen, Že se Mensdorff neodvážil jim ozná
mit, že převzal veHtelství. Pověst, jež se roz
nesla o odchodu Windíschgriitzově, vzbudila již 
ve vojsku hrozivé jitření; deputace důstojníků 
všech hodností se představila maršálkovi a pro
hlásila, že nechtějí sloužit pod jiným velitelem; 
granátníci přísahali, jestliže se vzdálí kníže, 
budou bombardovat Prahu na svou odpověd
nost a nebezpečenství. 

Neopatrností zaviněno, že se projevily tyto 
vášně nenávistné. Vojáci na osamocené rány 
z pušek odpověděli ranami celých čet a boj 
obnoven téměř všude. Delegáti ministerští, ocH
nuvše se mezi pluky, jež obratnou přípravou 
přivedeny byly na stupeň vášnivé rozhořčenosti, 
a mezi lidem, jemuž bylo třeba poskytnout jen 
času, aby se upokojil, vzdali se svého poslání 
(16. června'); podmínkám smlouvy, odpověděli 
na prosby umírněných, nebylo vyhověno j ne
zbývá nám než obrátít se k obyvatelstvu s po
sledním vyzváním: opatření isou učiněna, aby 
město bylo bombardováno, nevzdá-H se do zí
třejšího rána, 

Wíndíschgratz na výšinách, jež ovládají město, 
shromáždil 11.000 mužův a značnou dělostřelbu; 
většina obyvatelstva zděšeně volala po míru 
Za každou cenu a jejich kleslo st nakazila boju
jící: Sladkovský radil studentům, aby se roze
šli, a Frič se odloučil od svých přátel. Vše bylo 
takto skončeno a stačilo několik hlídek, aby 
rozprášily hrstku ubožců, kteří bloudili tu i tam, 
bědné to trosky povstání. Mnoho bojovníků, 
psal o několik dní později Havlíček, opustilo 
nejen barikády, ale i město; pokoj byl úplný; 
prapory bílé vlály na mnohých domech a houfy 
zvědavců se procházely na nábřežích. Najednou 
o půl deváté hodině večer baterie maršálkovy 
začaly střílet na hlavní město. Toto vášnivé vyzvání působilo jistý vliv na 

mladíky, opojené sluncem, prachem a svobodou. 
Radikálové, velice pokleslí, nabyli na chvíli 
opět důvěry a nejhorlivější vůdcové se pokou
šeli galvanisovat vzpouru. Bakunin, vypravuje 
nám anonymní obránce, byl jediný, který pro
střed všeobecného zmatku neztratil hlavu a 
který si zachoval pevnou vůli vštípit skutečné 
povstání na zmatky vyvolané jen tak ledabyle 
reakcí. Až posud se nedomohl ničeho kloud-

Té chvíle nastal strašný zmatek; obyvatelé 
vyděšeni se zachraňovali, křičíce; z nerozváž
ného pudu sebeochrany znovu počalo stavět 
barikády, zvony bíly na poplach; o půl desáté 
hodině večer koule zapálila Staroměstské mlýny, 
potom věž vodárenskou, a obrovský sloup pla
menů stoupal k nebi "jak obrovská svíce"; le
šení, jež obklopovalo palác Colloredův, chytalo 
taktéž; nebýt naprostého bezvětří, celé město 
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hořelo. Bombardování trvalo až do jedné ho
diny s půlnoci. 

Když se den rozbřeskl, žalostný byl pohled 
na město. Tisíce uprchlíků, jichž se zmocnilo 
ia,késišílenství, rozptýlilo se po venkově; vlaky 
byly obléhány úzkostlivým množstvím; kněží, 
oblečení ve svá roucha mešní, procházeli uli
cemi a udíleli rozhřešení mimojdoucím. Rieger 
a Nostitz, /kteří přijeli z Inšpruku, snažně žá
dali MensdorHa, aby pro vyvarování nového ne
štěstí převzal velitelství. "Není to možné j voj
sko je příl.íŠ pobouřeno, neposlechne než kní
žete." Téhož rána vojsko podalo důkaz o svém 
zuřivém rozechvění. Vlak, jenž unášel uprch
líky z Prahy, byl zadržen husary na stanicí bě
chovické; pálili ze svých pístol do vozů, paž
bami a šavlemi tloukli do bezbranných cestu
jících; bylo více mrtvých a asi padesáte raně
ných; někteří důstojnící povzbuzovali toto zá
keřnické přepadení. Deputace vídeňského vý
boru bezpečnosti byla ohrožována od vojáků: 
"Sekejte psy," volali, "zabijte šibaly vídeňské!" 
Když se konečně dostala až ke generálnímu ko
mandu, ze svého přijetí poznala úmysly strany 
vojenské. "PíUersdorf," pravil jí generál Wall
moden, "neplatí zde nic; město je ve stavu ob
ležení; vojsko tu poroučí," "Revoluce všude ví
tězila," pravil jim Windischgratz, "zde byla pře
možena. Město je v mé mocí a v stavu obležení; 
já sám mám odpovědnost a nepřijímám žád
ného prostředkování." Rieger složil návrh na
rovnací. Kníže žádal vzdáni na milost a nemi
lost. Rieger si na pomoc přivolal ministerské·~ 
delegáty. "Nedám se od vás poučovat, co je 
konstituce," odpověděl maršálek. "Jsem zde ve
litelem a sám mám odpovědnost; stane se, co 
já káži, a kdo neposlechne, s tím učiním krátký 
proces." 

"Kníže Windischgratz," psal Thun v listě; jenž 
je zdrcujícím přiznáním, "od prvního počátku 
shledával v pražském povstání více než místní 
událost. Připadalo mu jako dávno želaná zá
minka, aby počal velkou akcí, kterou po týdny 
s takovou obezřelostí jako horlivostí v každém 
směru připravovaL Jeho cíl byl: revoluci dů
kladně potřít." Dílo se zdařilo. Stav obležení 
byl prohlášen a hrůza se vznášela nad zemí. 
Purkmistr pozval národní gardy, aby Se dosta
vily na obvyklá místa svých shromáždění: četa 
"Svornosti", jež se sešla v Museu, byla obklí
čena vojskem a odvedena do vězení; tito mla
díci, jichž jedinou vinou bylo, že poslechli. roz
kazů svých řádných vůdců, teprve . po mnoha 
dnech vězení byli propuštěni na svobodu. Do
mácí prohlídky byly nařízeny u lidí podezřelých 
ze snah radikálních. Soudní komise byla zří
zena, aby zavedla vyšetřování o velikém spik
nutí slovanském; nebyla uveřejněna ani jména 
členů, z nichž se skládala, Přijímala udání 
pravdě nejnepodobnější; Brauner, Havlíček, 
hrabě Buquoy, baron Vil1ani atd., proti nim~ 
bylo nemožno nalézt nejmenší důkaz viny, byli 
uvězněni, protože jejich jména byla vyslovena 
novinami. "Je to velíká škoda," pravil jeden dů
stojník Helfertovi, "že není odvahy chopit se 
Palackého a Šafaříka, to jsou hlavní vinníci." 

.,Svornost" byla rozpuštěna, národní garda 
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zreorganísována tak, že z ní vyloučen živel ná
rodní; dne 28. června rozpuštěn Národní výbor 
a 29. června prozatímní rada vládní, jež nikdy 
neúřadovala. Za provokaci pokládán každý nej
menší projev vlastenecký a podivováno se smě
losti majitele Národní kavárny, jenž se odvážil 
vyvěsit český štít. "Podívejte se jen na ty lidi," 
říkali mimojdoucí, "nemají toho dosti, budou 
spokojeni teprv, až budou ještě jednou bombar
dováni." Ani reakcionáři nejzuřivější nemohli 
potlačit cit útrpnosti, když viděli kráčet na Po
říčíhoufec studentů, kteří byli odvedeni na 
vojnu, a s tváří bledou a vzdornou zpívali "Hej, 
Slované". 

Létací sbory procházely zemi a cestou šířily 
hrůzu. Oběžník Thunův vyzýval hejtmany kraj
ské, aby spěšným sumárním vyšetřováním zji
stili pobuřování poddaných, kdekoliv se pro
vádí, jednostejno, zda s výsledkem či bez něho: 
aby proti osobám, které při tom co ředitelé zlo
činných piklů budou prokázány, zjistili údaje a 
je jako soudní důkazy odevzdali příslušným sou
dům kriminálním a zatím aby byla uvězněna 
nejvíc obtížená individua, jichž právní nařčení 
nepodléhá žádné pochybnosti. Takový byl po
strach, že se vrchní a justiciár na panství orli
ckém Josef PervoH usmrtil, obávaje se, oplé
tání s vojenskou komisí pražskou; úředníci 
panští se osopovali na sedláky a obnovovali 
dřívější svou zpupnost. 

. Za všeobecného zmatku dva muži zachovali 
svou chladnokrevnost, H a v 1 í č e k, který sotva 
uvolněn, ,znovu začal ve svém časopise zápas 
proti reakci, a Br a u ne r, Ten měl houževna
tost sedláka, nešetřícího času ani práce, když 
na půdě bouří zpustošené znovu zorává své 
brázdy. On první přesně vytkl zásadu samo
statnosti koruny, vrátil se k ní neústupně a 
prosil Thuna, aby svolal co možná nejdříve 
sněm pražský, Thun byl by sice rád vyhověl 
jeho žádosti, ministerstvo však rtlU toho nepo
volilo. Znepokojovalo se vždy hlavně svoláním 
ústavodárného sněmu v Praze vůči parlamentu 
vídeňskému; povědělo proto nejvyššímu pur
krabí, že sluší ponechat první místo sněmu 
ústřednímu, a aby se zabezpečilo, že proti jeho 
politice nebude více pracováno v Čechách, 
zprostilo hraběte jeho úřadu (25. července 1848). 

Odchod Thunův uzavírá důležitou krisi v dě
jinách českých. Od 13, března 1848 Čechové 
přes některou neobratnost přesně se drželi na 
půdě historické samosprávy; docela upřímně 
mluvili o své oddanosti k Rakousku, v této věc;:Í 
velíce se lišíce od Maďarů, byli ochotní uznat 
velmi rozsáhlou kompetenci moci ústřední; 
chtěli pouze jednat nejprve se svým bezpro
středním panovníkem a svobodně s ním uvážit 
podmínky nové smlouvy, jež by byla stanovena 
s druhými zeměmi mocnářství. Dvakrát (8. dubna 
a na počátku června) se zdálo, že jejich právní 
názory budou přijaty od dvora a nastávající svo
lání sněmu do Prahy jaksi stavělo je v nejpřízni
vější postavení, aby vyjednávaH s ostatními ná
rody v říši. Nesmí se však zapomínat, že zbývalo 
ještě rozřešit vážné obtíže: teorie státního práva 
narážela na odpor Moravanův a Slezanův a není 

- dokázáno, že okresy německé by byly své po-

slance vypravily na sněm. Obnova koruny 
České, jak si přál Brauner, Palacký, Havlíček a 
Rieger, dotýkala se mnoha prospěchův a příliš 
radikálně zvracela postavení ode dávna zalo
žené, aby dospěla tak rychle cíle, zvláště ve 
formě radikální, v které si nevyhnutelně s po
čátku libovala. Příliš dětinsky a povrchně se 
vykládá, jestliže se zmar nadějí vlastenců slo
vanských připisuje výhradně hrdosti Thunově, 
provokacímWindischgratzovým nebo ohnivosti 
Fričově. Tolik lze jen soudit, že požadavky je
jich vůdců byly by bývaly slyšány s větší po
zorností, kdyby za nimi bylo stálo zákonné za
stupítelstvo zemské, a kdo ví, zdali by tehdáž 
nebyli dosáhli některých ústupků, jichž se po
sud domáhají marně, 

Protože nebylo povoleno shromáždění sněmu 
pražského, když zmařeny byly bezprostřední 
jejich naděje, nejmoudřejší taktikou byla by bý
vala zajisté abstinence, a postavení Čechů bylo 
by bývalo zajisté znameníté, kdyby byli klidně 
vyčkali návrhů vídeňských. Však nikdo z vůdců, 
zdá se, tomu se nevzpíral, aby poslanci z krá
lovství vstoupili do sněmu ústředního, a nepo
zorovali ani jasně, že takto opouštějí právní 
půdu, na níž stáli až dosud. Žádné ohrazení na 
světě nemůže v tom nic změnít: svolí-li kdo 
k zasednutí ve sněmě, uznává jeho moc. Če
chové ode dne, kdy se objeví ve Vídni, staví se 
na půdu rakouskou a přestávají býti autono
misty, aby splynuli se stranou federalistickou. 
Jejich politické dějiny jsou od té doby zaka
leny jakousi nerozhodností, kterou zmítáni jsou 
mezi dvěma taktikami a dvěma programy v ně
kterých kusech sice příbuznými, ale ve skuteč
nosti velíce rozdílnými. Podle okolností stří
davě se dovolávají přirozeného práva nebo 
historických práv království, osamocují se 
v Čechách anebo zabírají místo v táboře od
půrců byrokracie centralistické, tak že se his
torická samostatnost koruny podobá střídavě 
stroji válečnému, jehož se nedbá, když se ho 
bylo použilo, nebo náboženství, jež se vyznává 
do smrti. Tuto kolísavost lze ostatně úplně ·vy
světlH: vyjadřuje skryté úsilí přizpůsobit k po
žadavkům politiky současné hlavní tužby, jež 
vyjadřuje teorie státního práva a jež JSou přede
vším svobodný rozvoj národnosti slovanské 
v Čechách, a po případě dostatečná ochrana 
proti možným úchvatům Německa. Mimo to ne
zastavuje vymanění vědomí národního a po
stupné zvelebování národa. 

Arnošt Denis: Čechy po Bílé hoře. Přel. Dr. J. Vančura. 
2. vyd., druhý díl, ll. kniha. Praha 1911. 

Přátelům naSlm na venkově 
srdečné pozdraveni! 

(Po událostech červnových r. 1848.) 

Nedivím se, panuje-li nyní v myslích mnohých· 
na venkově zmatek a nejistota. Slyšíme tam po
divné řeči a když my sami v Praze vlastně nyní 
nevíme, co se dále díti bude, což divu, že na ven
kově tím méně věděti můžete. Se všech stran 
doná~ejí se nám do Prahy zprávy, kterak se 

mnozí na venkově z toho, co se v Praze přiho
dilo, velice radují. Kdo ale jsou tito, jenž se ra
dují? - Znáte je dle skutků jejich již pře
dešlých; oni se nyní radují, že prý jest po kon
stituci a po svobodě. Nevěřte takovým řečem: 
konstituci a svobodu vám nikdo vzíti nemůže, 
dovedeme-li se všichni mužně hájiti. Ani sám 
císař Pán nyní konstituci naši odvolati a nazpět 
vzíti nemůže, protože již samostatně nepanuje 
a protože všechny změny, které se nyní platně 
v zemi naší státi mají, jenom od sněmu s po
tvrzením J. M, C. vyjíti mohou. Na sněm ale si 
vy sami voliti můžete zástupce své, a proto by 
nikdy možno nebylo, svobodu a konstituci nám 
vzíti, kdyby každý dle sil svých o právo dbal 
a pečoval. Avšak jest všeobecně známo, že 
větší část našeho národu pro zanedbalost a ne
vzdělanost svou ani se o obecné záležitosti ne
stará, a že i en, abychom tak řekli, z hotového 
bráti chce, aby již dosažených svobod oučastni 
byli beze všeho přičinění svého, 

Známo vám jest dostatečně, že jest veliký 
počet lidí, kterým nový pořádek konstituční velmi 
nevhod přišel, poněvadž jim nyní možno nebude,. 
lehkým způsobem dobře živu býti. Kdo jsou ti 
lidé, víte sami nejlépe, znáte je, máte jich všude 
několik nablízku, Ti by se ovšem rádi vynasna
žili, aby za~ všechno při starém způsobu zůstalo, 
a všelikých prostředků uŽÍva jí k dosažení svého 
cíle. Proti těmto musíme se tedy všemožně ,opí
rati a svobodnou konstituci svou proti nim há
jiti, zvláště nyní, kde u všeobecném zmatku 
všechno se kolotá, sněm za sněmem se vypisuj e, 
ale žádný se posud nedrží, 

My žijeme nyní v podivném stavu: konstituce 
nám již několik měsíců udělena jest, ale po celý 
ten čas máme místo konstituce zmatek nad 
zmatek. Za celý ten čas nezbylo ještě času na 
svolání skutečného nějakého sněmu, Tak žijeme 
zatím napolo bez zákonů: neboť ty svobody, 
které nám již uděleny jsou (nejen slíbeny); ni
kterak se neda i í . srovnati se starými zákony a 
jmenovitě se starými ouřady. Odtud povstalo 
vlastně tolik zmatků všude a v Čechách zvláště, 
Nešťastnými událostmi po Sv, Duchu utrpěla ale 
naše česká věc alespoň na čas nesmírnou ránu. 
To si jakožto moudří a rozvážliví lidé nesmíme 
zapírati. Nepřátelé naši použili tohoto neštěstí 
velmi obratně proti nám, ačkoli každý, kdo při 
oněch událostech v Praze přítomen byl, dobře 
věděti musí, že Čechové i Němci na barikádách 
vedle sebe stáli a že s druhé strany ve voj ště 
Němci, Čechové, Poláci, lVlaďarové proti povsta
lým bojovali, přece uměla nepřátelská strana, 
která již dávno všemu českému se protiví, celou 
věc představiti jako boj mezi Čechy a Němci a 
jakožto porážku Čechů. A skutečně věc ta i vy
padá jako porážka naše. Praha jest nyní v stavu 
obležení, ztratila na ten čas všechny výhody 
konstituční, a poněvadž Praha jest naše jediné 
sti~ediště, odkud vychází všechen národní život, 
utrpěla tím národnost česká velikou škodu. Kdy
bychom my Čechové kromě Prahy ještě jiná 
velká města měli jako Němci, kdybychom zatím 
mohli jako obyčejně pokračovati, nepocítili 
bychom ani následky onoho vzbouření. Takto ale 
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všichni a celá země trpěti musí: s Prahou pora
žena jest celá země. 

Máme-li ale ~e ~šeho toho neštěstí dobře 
vyjíti a na tom stupni, kterého jsme se pracně 
dodělali. zůstati, nevyhnutelně zapotřebí jest, 
říditi se' dle následujících zásad: 

1. Zachov~ti všude v celé zemi co možná nej
větší pořádek, aby nebyly příčiny vyt~kati nám 
nezákonnosti, a abychom pod tou zammkou ne
mohli na čas svobod svých pozbaveni býti. Kdo 
vám nyní radí k nějakému násilí, toho považujte 
buď za nerozumného neb za svého tajného ne
přítele. Projevujme vůli svou vždy cestou zá
konní, a buďme jisti, že se vždy 'po _dobrém to 
státi musí, čeho si celý národ přeje. Zádná moc 
na světě není tak silná, aby mohla odolati spra
vedlivé žádosti celého národu. 

2. Aby ale skutečně celý národ o svou svo
bodu a o dobré své pravé jak náleží pečoval, 
o to se musíte vy probuzenější a vycvičenější 
starati. Musíte ostatním všechno, co sami v těchto 
novinách čtete neb odjinud z dobrého pramene 
víte (lžem nevěřte, kterých se nyní mnoho roz
sívá). vysvětliti a je poučovati. Hledte všelikým 
způsobem rozmnožiti počet stejně s vámi smýšle
jících, ne!enujte si slov k poučení, neboť jen na 
této cestě doj dem svého cíle. Věřte, že rozumné 
poučení jest lepší a proti mnohým zlým nebez
pečnější zbraň, než prach a železo. 

3. Chovejte se zvláště nyní neohroženě, nedá
vejte snad nějakým nesmělým zalézáním ne
přátelům naším moc do rukou. Vystupujte tak, 
jak zvyklí jste byli, sice hned proti nám nabudou 
větší smělosti a budou nás kromě toho ještě 
osočovati. 

4. Dávejte dobrý pozor na všechny ty, kteří 
proti nám vystupují, nám nadávají, zlé přejí a 
z toho pražského neštěstí, které každý pravý 
přítel vlasti oplakává, se těší. Pamatujte si ty 
osoby - čas jejich plesání nebude dlouhý, ukáže 
se brzy pravda - ale proto si je dobře pamato
vati musíme, abychom budoucně aspoň věděli, 
na koho se můžeme spolehnouti a koho se věčně 
varovati. Přijde rozličné volení ouředníků, depu
tovaných atd., což nevyhnutelně s konstitucí spo
jeno jest, a budete aspoň vědět, koho voliti 
nemáme, třeba se vám potom Bůh ví jak lichotil. 

5. Na svém dobrém právu všude pevně stůjte, 
a pamatujte si, že kdo své právo dobrovolně za
dává, nejen sobě, nýbrž i jiným škodí. I když 
se jinému vašemu spoluobčanu bezpráví děje, 
pamatujte mu se ozvatij pomyslete si: dnes mně, 
zej tra toběj nebuďte jako ty ovce, které, když 
jednu z nich vlk odnášel, nic si nevšímaly a ještě 
se radovaly, že jinou vzal. Poznenáhla ale i na 
ně řada přišla, a vlk celé stádo pohltiL Tak 
nemá pořádný občan nikdy žádné bezpráví okolo 
sebe trpěti, nýbrž všichni společně musíte vždy 
každému bezpráví~se protiviti: jenom tím docÍ
líte toho, že všichni zastrašeni budou, kteří bez
práví obmýšlejí. 

K. Havlíček Borovský: 
Duch Národních Novin. I. díl. Praha. 
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Slovensk:ým dobrovol'níkom 
Z r. I 848. 

Na Slovensku je náš domov, 
národ náš v ňom pánom; 
on je výborom i župou 
i veľkým županom! 
To znaj, národ, a do neba 
slávy poj deš cestou; 
dupni nohou, zastaň seba 
umom lebo pasťou. 
S privalom leťme, Slováci, do boj a, 
v blesku a nie vo tme junáci sa tvoria. 

Jozef Miloslav Hurban. 

• 
S lov á c i a M a ď a r i V r. I 84 8. 
R. 1847 štúr vyslaný bol na snem mestom 

Zvolenom a výmluvne predniesol tam sťažnosti 
a žiadosti svojich voličovo Snažil sa, aby neurazil 
vačšinu a jeho žiadosti boly skromné. - "Niet 
učÍtefa" hovorU 15. januára 1848 roku, "ktorý 
by nevede! z každodennej zkúsenosti, že mate
rínská reč dieťata je najpriaznivejšia jeho úspe
chom a najlepšie zodpovie vyučovaníu. V tejto 
reči učili sme sa nielen mysleť, ale aj cítiť -
a cit hrá vo vývine dieťaťa nie menšiu úlohu ako 
rozum. Žiadam tedy v záujme svojho národa, 
aby v škole podržaná bol a jeho matennská reč." 

Návrh, odhliadnuc od podpory, ktorú našiel 
u niektorých magnátov, znepokojených Kossu
thovou zúrivosťou, skrze radikálnych rečníkov 
považovaný bol za zradný a opovrž!ive zamiet
nutý. štúr roztrpčený opustil snem, presved
čený, že nemá čo očakávať od lojálnosti svojich 
protivník ov, ' 

"To je zákon sveta," vyhlásil Kossuth za 
vzteklého kriku vačšiny, "aby slabý bol obreme
ňovaný a zavafovaný daňami, a silnejší bol 
šetrený a zahrnovaný výsadami." 

- Jeho neúprosná nadutosť s cynickou úprim
nosťou vyjadrovala program Maďarov. Nezmenil 
sa od tej doby, RevolúcÍa 1848 roku, pozbaviac 
lch poručníctva víedeňskej vlády, ktorá bojazlive 
s času na čas predsa hfadela na úzde udrža ť ich 
násilnícke pudy, mala ukázať, kam smerovaly 
ich nároky. 

- Uhorský snem na protesty štúrove odpo
vedal zák onom z 22. decembra 1847, ktorý' ma
ďarčinu defínitívne vyhlásil za výlučne úradnú 
reč kráfovstvaj Výminku robil len s tromi chor
vatskými župami, ktorým ponechával šesťročnú 
lehotu na uvedenie nového stavu, 

Rozhodnutie snemu nanajvýš rozhorčilo slo
venských vlastencovo Skupili sa okolo Tatrína, 
Tento spolok povzbudzoval spísovatefov, podpo
roval študentov, v bratskej shode sbližoval pro
tivné stránky; katolíci a protestanti, zabudnúc na 
staré hádky, podávali si bratskú ruku a družili 
sa v spoločnej nenávisti proti cudziemu utlačo
vatefovi. štúrove noviny, výrečné a jadrné, získá
valy veci nových stúpencov. Hurbanove Slo
venské Pohfady, výborne redigované, sa šídly 
a svojmu redaktorovi získaly meno vychová
vatefa fudu. 

Tieto úspechy, v skutočnosti čo najskromnei
šie a ktoré nemaly žiadny vyhrážajúci ráz, po-

pudzovaly maďarských administrátorov, ktor~ 
číhali na najmenšiu neopatrnosť, aby zakázah 
opoúčné listy i ustavične vystavené tým naj
malichernej ším zádrapkám, úplnému potla
čemu unikaly len podivuhodnou opatrnosťou 
a obratnosťou. 

Revolúcía 1848 roku, ktorá zvrhla vládu 
Metternichovu, rozduchujúc vášne strán proti 
sebe stojacích, postavila Slovákov pred hrozný 
problém. - Aké chovanie im nakladal záujem 
kh plemena? - či sa pripoja k vláde, ktorá sa 
tvorila v Pešti pod vedením tých demokratov, 
ktorí vždy boli ich neúprosnými nepriatefmi? 
Či sa priblížia k dvoru, ktorý im nikdy nepovolil 
iné, než pusté slová a ktorý bol predstavitefom 
t-ých najodpornejších hadicH habsburského 
absolutizmu? - Na všetky strany videU len 
osídla a nebezpečie. Bez stykov, bez sposobov, 
bez predkov, títo sedliaci videli okolo seba len 
nepria teTov. 

17. marca viedeňský dvor privolil k utvoreniu 
uhorského ministerstva, ktorému predsedal Eu
devít Batthyány a dušou ktorého bol Kossuthj 
o pár týždňov aprílovými zákonami uznávala sa 
neodvislo! svatoštefanskej koruny, ktorú s Ra
kúskom spájala len osoba panovníkova. 

Ako že by mužovia, ktorí od štvrť stoletia 
viedli stály zápas s Maďarmi, nebolí pocítili ne
odolatel'nú úzkosť pri myšlienke, že bez obrany 
budú vydaní kh nenásytnej moci? S druhej 
strany neklamali sa ani ohfadom kamarily, 
ktorá ešte i po páde Metternichovom vývodila 
na hrade. Medzi týmito dvoma nebezpečiami ne
mohli počítať na žiadnu pomoc zvonku, lebo cár 
Mikuláš 1., neústupný konservativec, odsudzoval 
každú myšlienku akejkofvek zmeny v starom 
poriadku vecí. N apokon, kedže peštianskí radi
káli všade sa rozkrikovali o svojich demokra
tických ideách, možno, že od nich obdržia ne
jaké ústupky. Slovenskí vlastenci svolaH do 
Liptovského Sv. Mikuláša generálny sjazd 
(10. mája 1848) a osnovali tam svoj program. -
Uhorsko bude podelené na národné skupiny, 
ktoré budú si spravovať vlastné záležitosti a budú 
mať svoje zvláštné snemy. 
Spoločné otázky pretriasané budú v spolko

vom sneme, kde zastúpené budú rozličné ná
rodné skupiny a kde každý poslanec hovorH 
bude svojou materinskou rečou. Provinciálné 
snemy upravovať budú v poslednej inštandi 
otázky školské, a vyučovanie bude tak sriadené, 
že v okresoch miešaných Slováci budú sa učH 
maďarčine a Maďari slovenčine, aby sa usnad
nilo dorozumenie medzi roznymi poddanými krá
fovstva a odstránila sa plemenná zášť. 

V svojich znamenitých dejinách u.ltm:skej 
ústavy Timon poznamenáva, že zvláštny rys 
politickej evolúcie král'ovstva svato-štefanského 
záleží vo vel'mi rýchlom vývine a v moci právnej 
zásady, ktorá sa zosobnila v svatej korunej už 
v XV. století zjavuje sa ako symbol jednoty krá
fovstva, a od tej chvíle, to i est o moc včaššie pež 
vačšina západných národov, národ uhorský, alebo 
aspoň tí, ktorí ho reprezentujú, dochádza k pres
nému a konkretnému pojmu štátu, osoby mravnej 
a organizmu živého. - Tento štát, ktorý pod 
vlivom národopisného romantizmu pomaly sto-

tožnil sa s plemenom maďarským, Slováci na
vrhovali rozkúskovať. Myšlienka roztrhnúť šaty 
bez švíku, urážala najdráždivejšie nervy vačšiny 
a narážala na najpevnejšie tradicie a na naj
drahšie presvedčenie. Správne si treba predsta
vH bolestný a takmer nesnesitefný úder, aký po
cítili Maďari, aby sme bez príHšnej nespravedH
vostí posúdili Kossutha a jeho prívržencov a po
chopili ich chovanie. K inorodcom taký odpor 
pociťovali, ako montagnardi konventu k tým 
poslancom, ktorých upodozrievali z federalizmu. 
Mravné hodnoty, vytvorené terajšou vojnou, do
vofujú nám utvoriť si správnejší pochop o váš
ňach, ktoré nimi zmietaly. S niektorými odpor
cami sa nevyjednávaj odstraňujú sao Sú chvíle, 
keď akákofvek myšlienka fudskosti, akékoTvek 
právné škrupule miznú pred volou víťazstva, 
Salus Patriae suprema lex. 

Vačšina snemu ani chvífku neuvažovala o mož
nosti vyjednávania so Slovákmi, tak ako i so 
Srbmi alebo Rumunmi. Od prvého dňa prejavHa 
svoje úmysly usnesením, že znalosť maďarčÍny 
bude nutnou podmienkou volebného práva. Tým 
postavila mimo zákona vačšinu obyvatefstva 
v kráfovstve. Poneváč bolo isté, že sa nepodrobía 
bez boja tomuto ostrakizmu, nepozostávalo iné, 
len kh zastrašit a zničit. 
Maďarská zbesilá pasť spustila sa na všetkých, 

ktorých upodozrievali z nepriatefských úmyslov, 
Sposobom, ktorého sa znovu chopili ešte s vačšou 
prísnosťou po tíeto posledné roky, ku honvédom 
násilne odviedli všetko, čo mohli zo zdravého 
obyvatefstva a Csányi, ktorý bol pozdej šÍe mi
nistrom vnútornych vecí, neštítil sa ani najoškli
vejších prostriedkov. Keď v oktobri 1848 ci
'sársky generál ŠÍmunič dolinou Váhu tiahol na 
Bratislavu, župy, ktorými prešíel (oravská, tren
čianska a turčianska). na každom kroku sved
čily o tejto úžasnej ukrutnosti, ktorá obyčajne 
vyznačuje války občianske. Dediny boly vy
prázdnené, sedliaci, aby unikli maďarským ban
dám, poskrývaH sa i s dobytkom do lesov a do 
hor. - "Nezabudnem nikdy," píše HeHert, "divú 
vášeň, s akou vybúšila ešte r. 1854 zášť, zane
chaná týmito udalosťami. Istý Maďar mi roz
prával, ako vyzývave šíe! Csányi na šibenicu. 
Jeden Slovák sa zamiešal do reči: "Tak bolo 
treba tomu psovi maďarskému! Keď sa Maďar 
rozháňa na nejakom stípe, je mučedlník. Ale 
Slovákov možu vešať na tucty proti právu a bez 
súdu, až kým stromy neprašti a pod kh ťarchou, 
ako síete plné drozdov; nikto nepohne ani 
prstom." -- V každej dedine bola šibenica: 
Maďad ich menovali stromami slovenskej svo
body: fud lch nazval Kossuthovými šibenicamí. 
V Senici našli vo vazení v putách 'kňazov, dedin
ského rychtára, mnoho sedliakovj keď im zosňali 
okovy, boli tak vysílení nedostatkom a zlým za
chádzaním, že mnohí padlij museli kh odniesť. 
Baňsko-bystrický farár utiekol pred blížiacÍm sa 
vojskom, zúriví Maďari spustošili jeho dom, vy
hnali na ulicu jeho ženu a deti a zastreliH ich, 

V Banáte plukovník Kolovrat stretnul vlád
neho komÍsára, ktorý viedol sprievod, pozostá
vajúci z 20 vozíkov naplnených vazňami, urče
nými k poprave. - Čo urobili? - Sú to Rád. 
(To je nadávka, ktorou Maďari označujú 
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Srbov.) ~ Ale čo urobili? - Hovorím vám, že 
sú to Rád. Či to nepostačuje? - Ale pomyslíte 
len, čo idete uróbiť; nespáchali žiaden zločin. -
Žiaden zločin! Veď vám opakujem, že sú to Rád. 
To stačí pre šíberucu, vykynožiť treba celé 
plem~i. - Odsúdením každého teroristického 
systému je to, že má svojich Carrierov a svojich 
Fouquier-Tinvillov. Vo vysílených modzgoch 
teorie Kossuthove dospievaly k týmto hromad
ným popravám, k týmto nesmyslným masakrám. 
"Čo sa prihodilo v Srbsku, prihodilo sa aj v dru
hých čiastkach Uhorska," píše Friedjung, "ne
bol o to inakšie ani so Slovákmi." - Friedjung, 
myslím, nemóže sa obviňovať zo straníctva 
k Slovanom. 

* * * 
Vodcom Slovákov podarilo sa utiecť; štúr sa 

ponáhYal do Prahy. Blížiace sa nebezpečíe zahla
dilo spomienku predošlých hádok a v hodinu ne
bezpečia synovia českého plemena, na chvífu roz
dvoj ení, inštinktívnym hnutím sÍšli sa u společ
nej matky. Všetky zraky upieraly sa na zlatú 
stolicu, ktorá tak ako v XV. století, vztyčovala 
prápor jednoty slovanskej. 

Nezdá sa mi byť celkom pravdepodobným, 
trebárs to aj Frič tvrdí, že prvá myš1ienka svo
lania slávneho slovanského sj azdu pražského 
(jún 1848) náleží Štúrovi; je síce isté, že prítom
nosť Slovákov, u ktorých myšlienka plemennej 
vzájomnosti je vel'mi dávna a vel'mi rozšÍrená, 
prispela k tomu, že zámer stal sa obfúbeným a 
že ich vodcovia pracovali čÍnne na premoženÍ 
prekážok, ktoré vyvolal. 

N emci a Maďari nafakali sa sblíženia týchto 
národov, nesnášanlivosť ktorých vykorisťovaH už 
od století. Pomocou tajných pletíchreakcionárov 
vyvolali nešťastnú svatodušnú patku, ktorú 
Windischgratz použil k bombardovaniu Prahy 
a k vyhláseniu výnimečného stavu. Sjazd sa 
rozišiel (11. júna 1848). 

Štúr sa navrátil nie zarmútený porážkou, ale 
omámený vefkolepýmí obrazmi, ktoré sa rozvi
nuly pred jeho blúznivým zrakom. U pravých 
veriacich zkúšky roznecujú víeru; čo značila bez
významná udalosť pred vel'kolepou perspektivou, 
ktorá sa otvárala nádeji vlastencov? - Na všet
ký ch stranách Slovania chytali sa zbrane proti 
svojim odvekým nepriatel'om; Chorvati shro
mažďovali sa pod práporom Jelačičovýmj knÍeža 
Michal Obrenovič núkal peňažitú pomoc. či by 
Slováci chybeli na shromaždišti? - štúr, Hurban 
a Hodža organizovali povstanie. 
Maďarským a nemeckým dejepiscom je Yahko 

vysmievať sa zich Huzií; poukazujú na malý 
počet bojovníkov, ktorí sa ozvali na ich vyzvanie; 
na paniku, ktorej sa dobrovoYníci stali obeťou, 
trochu smiešnou, na ich neukáznenosť a na nie
korko lúpežných skutkov, ktoré sa kde tu pri
hodily. Stereotypné to obvinenia, ktoré sa obja
vujú za každým, keď ide o rudové hnutie. Slo
váci prekvapení boli udalosťami vtedy, keď sa 
práve začínali prebúdzať zo svojej strnulosti, 
nemalí ani zbrane, ani vodcov, ani válečných tra
dícií; výkvet ich mládeže bol odvlečený Ma
ďarmi, ktorí súčasne veYmi obratne vzbudili spo
mienku na bývalé náboženské spory, a tak mnohé 
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mysle priviedly do zmatku. Čo nás za týchto 
okolností musí prekvapiť, to je nie nahodilá 
ochablosť, lež energia hlavných agitátorov, vy
trvalosť, s akou sa po prvých nezdaroch navra
cajú do boja, a tak i oddanosť a neohroženosť 
níektorých povstaleckých vojov. V troch povsta
niach v rok och 1848-50 improvizované slo
venské voje sa často vyznačily. Tým značnejšÍa 
bola ich zásluha, žema1i proti sebe nepriazeň 
dynastie a to v chvíli, keď sa pre ňu vydaH 
v nebezpečie. 

* * * 
Udalosti 1848 roku sú veYmi zaujímavé pre 

dejíny póvodu terajšieho dualizmu. Popri nie
kofkých centralistoch, streštencoch úplného abso
lutizmu, ako je Bach a s ístým odtienkom 
i Stadion, vysoká šl'achta, zosobnená Windísch
gratzom, ktorá si zachovala priazeň cisárskej 
rodiny, neprestáva vyhYadávať smierenie s Ma
ďarmí. Nesmierne bohatá, veľmi nadutá, obmed
zená, poddajná vlivom klerikálnym, žíla v pod
ručí hradu a neznala inej rečí, ako reč pánovu, 
ktorou je nárečie viedeňské. To postačí, aby j u 
oddeHlo od Yudu a vzdia1ilo od Slovanov, ktorých 
vedú jednoduchí rudia a ktorých tendende, 
zrejme demokratické, ona nenávidí. Aby im 
zapchala ústa a udržala moc dynastie, ku ktorej 
ju viažu jej záujmy a tradície, trebárs nedóve
ruje protestantskému Nemecku, ovládanému prí
vržencami Hohenzollernov, vo Víedni často si 
zahráva na germanizujúcu byrokraciu; obáva sa 
predsa jej vpádu a aby sa chránila proti nej, zo
stáva v spojení s uhorskou oligarchiou, ktorú 
pútajú k nej ctižiadosť a rodinné svazky. Preto 
sa potajme stavia proti zrušenÍu výsad svatej 
koruny, a svoj ideál obmedzuje na obnovenie 
krehkej budovy, ktorá sa za revolúcie zachvela 
v svojich základoch. 

Roku 1849 neopatrná revolta Maďarova ich 
potlačenie otváraly Habsburgom skvelú perspek. 
Uvu. Idea dynastická hlboko bola zakorenená 
v duši národov a sedHaci boli spokoj ní so zruše
ním feudálnej poroby. Póda premeny hospodár
skej sa prípravovala v celej Europe a monarchia 
mala v sebe všetky podmienky skvelého priemy
selného vývinu. Nedávné zkúsenosti rozptýlí1y 
mnohé ilúúe, a po bláznivom roku žiadosti pod
daných boly skromné. Za nepatrné ústupky boli 
by rahko docieHH u nich viac, než zastrašené 
podrobenie, úprimnú lojalnosť a trvalú oddanosť. 
Najhorlivejší národovci slovenskí hotovi boli 
upustiť od svojich historických požiadaviek a 
uspokojiť sa s malými výsadami, ktoré by im za
ručovaly svobodu ich reči a kultúry. Maďari od
kázaní jedine na svoje sily, streženÍ druhými 
plemenami, boli by sa museli vzdať svojich ne
násytných nárokov a zostať medzi druhými. Otras 
1848. roku takým činom mohol sa stať pre Ra
kúsko podmienkou radikálneho obrodenia a s roz
dielmi dejinami uloženými datumom tak závaž
ným, ako revolúcia 1789. roku pre Francúzsko, 
Ani zemianstvo, ani panovník nepochopili 
význam udalostí a vážnosť chvíle. Odcudzením 
si všetkých národov monarchie daH premoženým 
Maďarom nečakanú príležitosť k odplate a ko
nečne prinútení boli podrobiť sa lch podmienkam, 

Dualizmus, ktory bol len predohrou záhuby Ra
kúska, predstavuje sa nám takto ako pieseň tých 
úbohých sfdc a myslí, akými bolí Bachovci, 
Schwarzenbergovci a Windischgratzovci, 

V tú istú chvífu. keď viedol bitku s honvédmi, 
knÍeža Windischgratz prejavoval im zvláštné 
sympatie. - "Národný cit maďarský," písal 
svojmu švagrovi, kniežaťu Schwarzenbergovi, 
ktorý bol vtedy ministerským predsedom, "udržia
vaný v riadnych medziach, nemůže znepokojovať 
a móže byť silnou hrádzou proti výtržnostiam 
slovanským." - "Vždy som považoval živel slo
vanský za nebezpečný," písal inde. Bez kritiky 
a bez výhrady príjímal najnesmyselnejšie pove
dačky: - Panslávmi boli Slováci, ktorí žiadaH, 
aby ich kraj tvorU osobitný administratívny 
celok a ktorí chceli za správcu Braunera, "oby
čajného zločinca a prepiateho demokrata." 
Divná zaslepenosť, keď pomyslíme, že Brauner 
bol ten na j miernej ší človek, tendencií zrej me 
konzervatívnych, ktorý nenávidel násilie a ne
dóveroval demokracii. Panslávmi boli obyvateHa 
Baňskej Bystrice, ktorí prejavili zjavné sympa
tie k povstalcom. Povstalci, o kterých je tu reč, 
sú dobrovol'níci, ktorí bojujú proti Kossuthovým 
vojskám. - Pánslavmi boli podpisovateHa petide 
k Františkovi Jozefovi! 

Oddiele Hurbanove a Hodžove, ktoré sa cho
pily zbrane na obranu dynastie, boly zadelené 
do zadných radov a postavené pod dozor; ne
dávali im ani munície, ani živnosti. Pá prvej zá
mienke lch rozpustili. Slováci hradeH sa uspo
kojiť myšlienkou, že generalissimus zrádza 
vólu panovníkovu. 

Kfčovite sa pridfžaH slá vnej proklamácie 
z 20, októbra 1848: 

"Každý národ bude mať v nás ochrancu a 
obrancu: neodchýlíme sa od tohoto pravidla a 
nedovolíme, aby j eden národ utiskoval druhý j 
rovné právo pre všetkých, toho sa domáhame 
a to uskutočníme všetkými prostriedkamL" 

R. 1849 poslali k cisárovi deputáciu, ktorá mu 
predostrela ich požiadavkYi obnovili ich v peticii, 
ktorá bola predložená Bachovi (17. septembra). 
Ich delegáti odniesli si niekorko .pekných slov: 
tieto nikdy nič nestoja vlády. Ostatne neklamali 
sa už, ale ich obavy prekonané boly udalosťa:tni. 

Arnošt Denis: Slováci. 

List fozefa Miloslava Hurbatla 
k ž e tl e A tl tl e H u r b a tl o V e j. 

D. 15. mája 1848. Anjel mój! Jakože začnem? 
jakože dokonám tieto riadky, ktoré Ti píšem 
ako vyhnanec? Ty plačeš - to vidím, ako som 
videl v nociach tých, v ktorých som hol v Lip
tove, leho som mával videnie Tvojho nešťastia. 
A to vieš, že Tvoj plač na mňa působí večnou 
mocou. Netrúfam si dobre skončiť list tento -
leho viem, že každé moje slovo bude T eba 
stáť slzu! Ale už je ináč nie; šťastní sme predsa 
v slzách týchto, ktoré nie sú slzy obyčajné, 
ale slzy za národ náš tečúce. Že som do tohoto 
položenia prišiel - myslím, že to Ty neodsu
dzuješ, ani ja nie; do toho prísť muselo; že pri-

šlo bez očakávania, kto za to může? Ja som 
nič nezákonného neurobil, za to som nemohol 
ani inšie mysleť, ako že stojím na nohe bez
pečnej. Medzitým bude Slovanstvo vedeť -
čo robia Maďari!! Lež pristúpim bližšie. 10. a 
11. mája sme malí porady, v ktorých sme pri
jali punktá nitrianske - a ešte k nim dajedny 
doložili. 12-ho sme sa rozlúčili s Liptovom. Ja 
som bol nevídanou nespokojnosťou len ta do
mov, domov ťahaný. Ešte mi raz na ceste na
padlo, abych len dal kone hnať zrovna domov 
a nestavovať sa ani v súrove, ani nikde, ale 
v tom ma hneď anjel můj polapil za ruku a 
pošepol mí: "Nie, kto víe, či vidíš viac svoju 
sestru" - a ja som dňa 13. v noci dorazil do 
Súľova. Lebo Abaffy skočil s voza, aby do 
Bytče ku Geromettovi zaskočil, a ráno v Pred
mieri sme sa malí sisť. Lež inak chce! osud. Ja 
som s Martinom celkom mlčky viezol sa po
pod skaly dumné a srdcom mojím Hekly smutné 
myšlienkYi nevedel som, ale duch predsa videI, 
čo ma čaká za novina v SúYove. Klopem na 
dvere - klopem na okno - otvoria sa dvere, 
a tam vidím zúfalé tri postavy, a letia mi všetci 
v náručíe s plačom. Prvý pohYad máj padol na 
Teba, lebo som v Pavlovi videI Teba. "Čo mi 
robí žena moja?" spýtal som sa. On v vhodil pár 
slov o nebezpečenstve - a abych sa domov 
nevracal. "Nie, ja domov idem," povedal som, 
"nech ma lapia, však uvidíš, čo znamená spra
vodlivých Yudí lapať!" "To nesmí byt," odpo
vedá kostolník, "a keď oni pujdú - ja tu zo
stanem, abych nebyu svedkem toho neštestí." 

J a som dlho stál na svajom, až ma premohly 
dva dóvody Pavla: "Paní farárka to mať chcú, 
aby nešli domov," a druhý: "Ani domov nedo
jdú, co ích lapjá cuzí Yudé!" a rozprával, že ho 
lapili v Bystrici a pýta1i sa ho, či je on nie ten 
Hurban. A vskutku, dobre som urobil - ty si 
móí anjel strážca. Ty si ma osvobodila v prvom 
nebezpečenstve! Do nebezpečenstva sa ísť ne
bojím, ale lapiť sa dať na ceste bez dokázania 
ničoho, to bych nechcel. Poslúchol som tedy -
a nechajúc Ťa na Boha do času, odišÍel som 
včasne ráno (dňa 14. mája) do hezpečnejšieho 
kraj a, ako je Trenčianskaj nechal som všetko 
tam (v SúYove), čo som mal, vzal som iba tri 
košele a jednu piš to rku. S koňmi, s vozíkom 
neviem, čo sa stane, Teraz, pokým ďalšie po
riadky neporobím, prosím Ťa, postaraj sa o to, 
ako bych ja dáku zprávu dostal o stave vecí 
všetkých. Lebo to, čo mi povedal Pavel, mi 
nič nového nevysvetlilo, Ja viem, že rud, mojím 
slovom osvíetený, vojakmi nebude na ínú víeru 
obrátený. Pokonfundovaný bude, to je Ístó, ale 
nové udalosti, ktoré sa dosť skoro všade strhnú, 
preložÍa ho zas dó predošlého stavu. A keď sa 
ja v čase príhodnom zjavím, ja viem, že můj Yud 
ma pozná. Abych teda vedel od najmenšieho do 
najvačšieho - nech mi to apko odpíše všetko. 
S mojími vecmi porob také poriadky, aby čo 
hlavného nezahynulo. Listy našej lásky - tam 
sú v pulte červenou pántlikou sviazané - scho
vaj a na svojom srdci nos! Daktoré listy sú po
rozhatené, čo som Ti z ciest písaval, tie tiež 
sober a prilož k nim. Makulát ten, v ktorom 
sú myšlíenky moje ku spisu "Církev evanje-
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Hcká" a ktorý sa nachodí v pulpite, spolu 
i s tým rukopisom, ktorý som počal hotoviť 
do 3. svazku Pohfadov, menovite pokračovanie 
článku lHerárneho, opatri to dobre všetko, aby 
sa nezhatilo. S knihami porob poríadky - naj
lepšie bude, ked' to apko skryje u seba. <-Test 
v pulpite aj moj denník zo starých čías, jeden 
svazok je len tak sám medzi papíermi hodený, 
svazok ale 1-vý z neho je zavinutý v paklíku 
jednom pri iných mojich denníkoch. Knihy moje 
nerozpredané odošli na Brezovú, nech našinci 
to porozberajú k napomoženiu T eba a synka 
nášho. Píšem strany toho túto ceduločku. Ved 
nech už robia oni, ked' ja na čas v Ione fudu 
učinkovaf nesmiem. 

Nezabudni mi oznámif, či ozaj kurrense po 
mne išly a či ozaj pre moje zákonno agitovanie 
sa Mad'ari taký ch tyranskýcb prostriedkov 
uchopili? Ved' kebych ía bol chcel búriť, mohlo 
už ani jedného jediného pána mad'aróna nebyf 
v celom okolí. Ale som chcel len na ceste zá
konnej, na ceste žíadostí a petícH spravodHvosf 
pre národ náš bradaf. Ale nič to - ved' spra
vodlivosť Božia nedrieme! 

T eraz strany T eba a Svetozára. Čo myslíš, čo 
bude lepšie? Ci abys ostala doma v Hlbokom, 
alebo tajšla k rodine na Brezovú, alebo zašla 
na čas do Prahy, kde bych Ti ja skrze priatefov 
našich mÍesto bezpečno pripravi1. Ja hned', ako 
Ty na to prívolíš, ta strany toho písať budem! 
Nech Ti apko poradí. Neviem, ako stoja veci 
tam, ale ak by si Ty mala byl: len najmenšej 
krivde vystavená, to ja ostro žiadam, aby si, 
odrazu nechala tie miesta a taj šla, kde bude 
Tvoja bezpečnosť poistená. Zlaté sny moje, 
zlaté sny lásky moiei, ja vás vidím naplnené, a 
Tvoje sny, anjel moj, o vf šku príkrom a o lúč
kach zelených tiež ~ú už tuná. A tušenia mojich 
osudov vo spisoch mojich tiež sa plnia. U te
kanie Vítovo v "Svatoplukovcoch" je až na opis 
vfškov mnou zopakovano. Len sa mi Ty ubez
peč, ía poletím do najvačších nebezpečenství 
za svobodu slovenského národa a budúcnosť 
slavianska mi dodá síly, abych dačo vykonal. 
Ale v pomyslení tom, že Ty si nešfastná, zhork
nul by kalich slávy a dejstva a sotva bych mo
hol čo vykonať. Ty sa mi ubezpečiť musíš, po
tom bu dem ja bezpečný a istý svojho vífazstva. 
Zato práve zadrž tú Svoju starú, čistú doveru 
v Boha a nič sa netráp a nenariekaj nado mnou, 
lebo toto by uškodilo Tvojmu žÍvotu. Prosím 
Ťa o toto na moc lásky našej, bud' veselá a 
maj nádeju skorého sa shliadania nášho. Len 
čo skor sa urči, a pre ubezpečenie syna nášho, 
ktorého budú chcef Mad'ari zahubíť, neviem 
lepšej rady na čas, ako zanes ho k sestre Svojej 
Julke, ale čo skór, zanes ho ale sama, aby sa 
mu nič nestalo. Ty sa potom budeš mód vrátif 
do toho času, kým sa d'alšÍe kroky neporobia! 

Apko srdečne milovaný! Akože Vy? Aj nad 
Vamí mám fútosf, lebo znám Vaše skfúčenó 
srdce, znám, že pokaždo, ked' mne nebezpečen
stvo hrozilo, to aj Vašou dušou striasalo. Vidím 
Vás so slzami v očiach stát. Vidím Vaše ruky 
zalomené. Čujem Vaše vzdychy úzkostné! Ale 
viem, že sa vÍete odrazu aj potešif a posadif 
na koňa. Nože aj teraz tak urohte a zahoďte 
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starosti o mňa, o seba, o nás - a starajme sa 
o vychovávanie rudu nášho. o seba sa fahko 
postaráme, našich milých opatdme, ked' nie vo 
vlasti, teda v svete cudzom, a potom už iba 
o to sa staraf budeme, či a ako slovenský ná
rod zo sna prebudíme. Keby sa všade tak fud 
osvecoval, ako som ho ja osvecoval, nuž mohlo 
už dobre byť, ale takto všade ešte naši stra
chom zomierajú. To je v mojom kroku dobró, 
že sa už teraz porobía pozornými aj po druhých 
stranách Slováci. Počiatok, ako vidím, ako uro
bil so lidmi, tak urobí aj s Mad'armi sám rud. 
Naše osobné losy a osudy v návaloch vekov 
budú istotne rozmanité, ale čože nám tu do 
osobností, kde ide o celok. Ja, keby dnes prišlo 
umref, vd'ačne sa rozlúčÍm so svetom, lebo mó
žem povedať, že som už videI vek slovanske; 
slávy a svobody. A čo bych bol sto rokov žil 
v lakom stave, ako bol predošlý, ani bych 
predsa nebol torko zažil, ako som zažil v tých 
večne pamatných dňoch mojich agitácií myj av
sko-brezovsko-vrbovčianskych. Ja móžem bez 
vlastnej chvály povedaf, že som ja prvý zo Slo
vákov vedel užif svobodu, ktorú užily druhé 
národy. Keby naši boli takto všade urobili, už 
mohol byť rud náš pripravený k pýtaniu si svo
body. Medzitým veci naše so dňa na deň lepšie 
stojavšade, na všetkých stranách. Toto nech 
Vás poteší. Vyprevad'te Vy, apko, dcéru svoju 
a jej i mójho syna na Rusavu čo skór, tam bude 
istejší syn Hurbanov, než v striedku tých opIa
nov maďarónskych. 

A teraz už zase k Tebe, anjel mój, idem. Ty 
,máš doteraz pekelné muky tam, bezo mňa súc! 
Lež víem, že si dorástla po tento punkt, na kto
rom stojac, budeš vedef dobierať posily z lásky 
našej a z toho slova, ktoro nás povždy viazalo. 
Nes teda na zmužilom srdci bremeno toto za 
národ svoj, nes ho a ver, že skoro zasvitne deň 
lepšej, šťastnejšej budúcnosti nám aj národu 
nášmu. Neplač mnoho, aby mi nevyschol pra
meň sÍz Tvojich, maj ten prameň zachovalý až 
na časy, v ktorých prehrá vojnu národ slovan
ský. A ked' vyhrá? Hej, keď vyhrá, potom vy
leješ do prameňa toho kalich radostí a plak ať 
budeme všetci radosfou. Ja sa zdfžam od plaču, 
abych si sám nesmel robiť výčitku, že plačem 
nad sebou, ked' trpím za národ. Nie, to ne
smieme robit teraz, teraz sa len radujme, že 
i nášmu národu nastal už čas, v ktorom jeho 
vyvolené rodiny trpef móžu zaň. JedQej rodiny 
vd'ačnó trpenie za národ nešťastný je evanje
Hum spasenia pre celý národ. 

Objala si ma v Sobotišti a nemyslela si, čo 
príde za pár dní; objímam ja v duchu Teba te
raz a neviem, čo príde do nášho videnia sa, Ale 
poručme už teraz všetci cesty svoje Pánu Bohu. 
Končím list tento, v ktorého písaní som sám 
seba premáhal a zato bázeň z počÍatku vyslo
vená nebola založená. Z toho vidím, že jest vo 
mne sila. Vazba tá, ktorá viaže mňa k Tebe, 
je silná, a zdá sa mí neraz, že ona rozláme 
vazbu, ktorá ma víaže k národu: ale šťastie 
moje, že sú obe jednako silné, a ked' vrazia 
jedna na druhú, vždy je každá o sebe snnejšia. 
A ja vidím, že toto nás' spasí. Lebo kdeže je 
istota pre lásku a rodinu našu? Vari v Mad'ar-

stve? Vad v Nemedve? Nie, tam je najvačšia 
neístota. V SlavÍanstve je najvačšia istota. Boz
kávam Ťa a objímam Ťa srdečne i syna nášho. 
Apka, Milku i všetkých bozkávam. S Bohom, 
anjel mój, mój vysvoboditef! Ja som Tvoj na 
veky veko v verný Miloslav m. p. 

Muč e dní c i s loven s k í. 

S ozbrojenci slovenskými sa i mnohé význač
nejšÍe rodiny vysfahovaly, z čiastky na Moravu 
a do Česka, z čiastky do Juhoslovanska. Ma
d'ari všetky mestá, dediny a kopanice gardami 
a voiskom obsadili, aby tu krvavé súdy robili 
a obyvatefov, čo sa útekom nezachránili, do 
žalárov hádzali a katom odovzdávali. Menovite 
vefký počet zajali občanov z Myjavy, Brezovej, 
Vrboviec, Hlbokého, Čáčova, Podkylavej, zo sa
mej nevefkej obce Krajňanskej 80 mučedníkov 
odvliekli. TemniCe vo Fraštáku, Leopoldove, 
Nitre, Senici boly slovenskými mučedníky pre
plnené. I do Trenčína sa ich dostal vefký počet. 
Známy dopisovatef Kostolného píše: "Chytili 
sme z Hurbanovho kfdla viac než 40." .Medzi 
týmito bol kandidát Hečko zo Srného a Miku
Uk, učitef z bošáckeho Podhradia. Títo boli 
všetcí odvedení do Trenčína. Malí z nich, ako 
sa niesla povesf, mnohých obesiť, ale chýrom 
o príchodu gen. Šimuniča narakaní, Hečku a 
Míkulíka najprv do Pešte, potom na pevnost 
munkačskú dopravili. Hečko im na ceste ne
d'aleko Szolnoku uskočil; Mikulík vyše roka 
bol mučený na Munkáčí. 

Sudcovia statariální, jedni zasadli v Senici, 
druhí vo Fraštáku pod predsednídvom bar, 
Jeszenáka, tretí v Nítre atd'., súdili uvaznených 
Slovák ov a podpisovali ortele smrti na ši
benicu. 

V Senici odsúdili na šibenicu štyroch pospo
litých Slovákovo Vyznačoval sa z týchto najma 
Martin Bartoň, rychtár čáčovský, svojím šra
chetným a príkladným živo tom. Tohoto pTi
viedla na šibenicu slovenská proklamácia, ktorú 
u neho našli. Pred smrťou sa mu vraj - ako 
sám v niekoTko riadkoch svojej žene ozna
muje - traja muži v bielom rúchu zjavili a on 
už vraj vtedy vedel, že sa priblížil posledný deň 
jeho života. 

K smrti ho pripravoval senický ev. kňaz Tes
sák, ktorému na otázku: "Či uznáva, že zaslú
žil pokutu smrti?" odpovedal Bartoň: "Skorej 
ste vy zaslúžili šibenicu, jako ja - ja umieram 
nevinnel" Takto bez viny bel aj Svatík odsú
dený na šibenicu. 

Tessák o týchto udalostiach podáva zprávu 
v "Neue poHtische Ofner-Pesther Zeitung" č.94: 
"Aby zJomyselní buriČÍ a ich pomocníci po zá
sluhe mohli byf potrestaní, boly sriadené mú
drym nariadením slovenského zemského mini
steria dva statariálné súdy a síce tu v Senici, 
druhý v mestysi gr'ófa Erdodyho v Hlohovci. Čo 
sa v Hlohovci v tomto ohfade dosiar stalo, ne
móžem s istotou oznámÍf, len torko je nám 
známe, že na podnet tohoto súdu vefké množ
stvo Hurbanovcov bolo zatknuté a uvaznené. 

Co sa týče senického statariálneho súdu, po
kračuje tento s najvačšou prísnosfou a neÚnav
nou svedomitosťou v svoji ch súdobných vyše
trovaniach viac ako 14 dňov vo dne v noci, tak 
že až do dnešného dňa (19. okt. 1848) už štyri 
fudské životy padly za obetu - lebo dvaja boli 
13. októbra a dvaja opaf včera, 18. okt. jako bu
riči a premrštení prívrženci hurbanovskej, lu
pičskej bandy (to jest verní rodu svojmu Slo
váci - pozn. spis.) povrazom odpravení, ktorej 
vermi smutnej scény som bol očitým svedkom." 
O Bartoňovi a Svatíkovi sám píše, že vraj "druh! 
dvaja, známi od prvejška svojou statočnosfou a 
rozšafnosfou, budili všeobecné pofutovanie". 
Takéto posledné svededvá dokladá Tessák: 
"Kto vie, korko podobných obetí ešte vo vše
obecnosti padne; leb o ešte značný počet vaz
ňov trápí sa v putách'" 

Teraz mám najvelebnejšie, večné osobností 
nášho národa predstaviť. V znešenosťou ich 
ducha, svatosťou ich nadšenia očarovaný moj 
duch necítí dosť sily k nakresleniu obrazu mu
čedníkov týchto, ktod s "pozdravením Rodiny 
a Národa svojho" ostatný dech duše svoje; púš
ťali! Prijmíte aspoň slabé ťahy do toho času, 
kým lch zvečnÍ nadšený umelec. 

Predstavte si v Šulekovi mládenca svetov 
vyšších v ustavičnom boji s prózou pozemského 
života; ktorého duch hod neuhasítefnou túžbou 
po vedách a nezrakne sa ani tých najvačších, 
jemu v cestu sa kladúcich odporností osudu. 
Sirota, od mad'aronsky smýšfajú<:eho, v úrade 
postaveného brata, lmrícha, jediného to zo Su
lekovcov odrodilca, sebe samému zanechaný, 
učil sa najsamprv zlatnídvu, aby po zaopatrení 
si materiálnych prostredkov - letom ducha a 
ideálom svojim posvatiť sa moho!. Chytro on 
prešiel cez prózu žÍvota; jako vyučený zlat
nícťvu, -odobral sa do škól. Pri jeho pilnosti a 
žele znej vytrvalosti podarí1o sa mu za krátky 
čas všetko to si privlastnif, k čomu druhí, slabší 
druhovia roky a roky potrebujú. Takto vedám 
posvateného, v umení pohrúženého mládenca 
strhne zo vznešených ideálov búrka najnovšíeho 
veku. On sa cítil byť synom slovenského národa 
a preto, rozlúčiac sa na chvifu s vedami, šiel 
zvestovať svojmu fudu deň jeho spasenia, po
učif ho o vefkosti veku prítomného, viesť a pri
pravovaf ho k nastávajúcim bojom za národný 
život. 

Jeho odvážné skutky, ktorýmí sa v čas po
vstania vyznačil, sme vídeli. Po odchode národ
ných ozbrojencov Šulek zostal na Slovensku 
u svojej, rodiny krajňanskej. Oznámil fudu, aby 
pred sudcami statariálnymi všetku vinu na neho 
povedal, jemu všetko pripísal, naňho sa odvo
lával a seba takto pred pomstou maďarstva 
ochránil. Šulek sa obetoval za fud, ktorého spa
senie mu na srdci ležalo! Od priaterov svojich 
napomínaný, aby sa vzdia1il z Krajného a ukryl 
pred nepriatefmi, povedal: "Keby mňa nenašli, 
vzali by mojho švagra do vazenia a keď toho 
nie - druhého, na niekom musí zhorief pomsta 
vrahov našich: v ten čas, čo bych bol na 80 míl 
vzdialený, predsa bych sa tým katom ustano
vil!" Keď už bola prišla preňho vefká sila gar-
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distov (medzi nimi aj dvaja synovía grófa Zayho) 
na reč jednoho maďarského dóstojnika, aby od
stúpil od svojho predsevzatia, aby sa odriekol . 
Slovákova pre 'národ pracoval - odpovedal: 

Ano za národ ja chcem žiť aj zomretj ale za 
'~á~od mój slovenský'" Všetqi obdivovali jeho cha
rakter. Neskór sami sudcovia statariální boli po
hnutí jeho šfachatným zápalom. Netajil nič; vy
znal, že bojoval, robil, žil-ale že chce aj zomreť 
za národ slovenský a preto ani neprosí o "milosf". 

Vo vazení so svojimi vernými Krajňanci a 
Podkylavčanmi celé dni a noci pri nábožných 
modlitbách a piesňach trávil, potešujúc ich več
ným slovom božím. Keď už tušíl koníec svojho 
života, vyžiadal si od rodiny krajňanskej nové 
šaty, aby sa vraj pekne mohol pristrojiť na cestu 
k šibenici; ostatné slovo, ktoré tejto rodine na 
kartičke olóvkom odpísal, bolo: 

S Bohom! viac sa nevidíme, som pod stata-
ríom. Vilko Váš. 
Dňa 20. októbra, pristrojený do pekných no

vých šiat, pevným a ráznym krokom v tichosti 
kráčal na popravné miesto a povýšený chcel 
hovorif k rudu: Lež ako povedal: "S Bohom, ná
rode mój, pozdravuj moju rodinu ... ", dali udreť 
na bubny a Vilko Sulek bol odsúdený k več
nému mlčaniu. 

Jemu podobný bol K. Holub, Šulekov večný 
priatef na zemi aj na nebi. 

Ráz mládenca tohoto, hneď z prvého jeho vy
stúpenia pred "slovenskou národnou Radou", 
moho! každý poznať a ráz tento za čas celého 
boja národného a umučenia svojho až do ostat
ného dechu zachovaL Bol odvedený z Lubiny 
od rodičov, súc vydaný vraj garde skrz samého 
oka, ktorý je vefký maďarón. 

Všetky muky a hrozby nepriateIov mužne, 
s hrdosťou a opovržením niesol: sudcov svojkh 
iba o to žiadal, aby ho nemučili žalárom a inkvi
zíciami, ale keď majú, aby ortel smrti nad ním 
vyriekli, že je on k tomu prichystaný a hotový, 
kedykoIvek svoju dušu položiť za slovenský ná
rod. Holuba o niekorko dní po Šulekovi odpra
vili neskór. Keď mu výrok smrti oznámili a on 
sa už mal odobraf na popravište, ešte si sám 
kabát obšíval a s opovržením a íróniou jemu 

. prirodzenou hovorU: "Škoda by bolo maďar
skému katovÍ nechať nový burnus!" Pred od
chodom sa spýtal: "Ako Šulek zomieral?" Načo, 
dozvediac sa, ako sa držal tento slovenský ju
nák - v divokej radosti rukama plieskal a smial 
sa, hovoriac: "To je dobre, nech Maďari vedia, 
že ani jednotlivcov tyranstvo nemóže zničit!" 

K popravišti veselo stúpal a plačúcim ženám 
okolo s usmievajúcou tvárou riekol: "Čo pIa
čete? To je moja svatba; ja s radosťou letím do 
náručia mojej nevesty!" Na otázku kňaza, ktorá 
by bola jeho ostatná žiadosť, po~edal: "Ziadna 
druhá, len tá, aby som bol vedIa Sulek a pocho
vaný!" Spytujúcemu sa, čo by otcovi odkázal, 
odvetil: "No otcovi - - toho pozdravte - ale 
mater . .. ej - tá chcela sama pliesť žínku na 
mój krk ... to boW" - a viac nepovedal ani 
slova. Pod šibenicou nedal katovi k sebe pri
stúpiť, ale si sám kabát vyzliekol í ručník s kt:.ku' 
sňal doluj ostatné jeho slová boly: "VedIa Su
leka ma pochovajte!" 

36 

Tri dni nechali týchto mučedníkov viseť a za 
celý ten čas ostali bieli v tvári. Z čoho mnohé 
povesti medzi rudom, ktorý ich za nevinných 
uznal, povstaly. 

Pri tejto príležitosti nemóžeme zamlčať, čo sa 
stalo s jednotlivými osobami, ktoré boly príčí
nou, alebo maly účasť na smrti týchto mláden
cov. Kat zomrel o pár dní, ako ich odpravovali 
baron Jeszenák, ktorý výrok smrti podpísal, 
musel ísf o rok tou ístou smrtou zo sveta; Ada
miš na špatnú nemoc, dusenie hrdla (angínu), 
zomrel. - - Kto povie, že vyššia moc neriadi 
osudy pokolenia fudského? 

R. 1849 z počÍatku jara slovenskí dobrovoI
níci mučedníkov týchto slávnym pohrabom a 
slovanskou mohylou poctili. Aj ostatní všetci 
na šibenicu odsúdení Slováci na vysoký rozkaz 
F. Z. M. Kempena boli počestne so všetkými 
náboženskými obrady pochovaní. T essák musel 
50 žalosťou ukrutného svojho srdca - poče5tne 
pochovávať tých samých, ktorých s barbarskou 
radosťou na šibenicu viedol. Eud verejne zlo
reči1 tomuto opovrženému krvežíznivcovi. 

M. Dohnány: Historia povstania slovenského z r. 1848. 
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Štúr a kuliúrna Jednola 

č e sk o s loven s k á. 

Eudovít Š túr, iniciátor rozluky, objasňoval 
roku 1846 svoj krok obšírnym výkladom filo
zofickým a jazykozpytným a len letmo dotknul 
sa svojích pohnútok rázu politického. Keď o dva 
roky pozdejšie spely veci k revolúcii a keď Slo
váci zavítali do Prahy pripravovaf sa na slo
vanský sjazd, vylíčil českému obecenstvu v Ha
vlíčkových "Národných novinách" príčiny roz
luky sám Štúr takto: 

"Avšak se nám, chtějícím se vedrat v politický 
život, od tohoto zástupců, t. j. tehdáž ještě jen 
šlechty, i naši i maďarské, od vůdců politického 
života vůbec, soukromě i veřejně, ve veřejných 
schůzkách i listech, výčitky dělaly, že my, jsouce 
v Uhersku, jeho se nedržíme, alebrž k jiné vlasti 
se přiznáváme, že my, jsouce doma, nejsme 
doma, stojíce literaturou naší k Čechům, poli
ticky s námi nespojeným, a tak že si ani s ná
rodností naší v Uhersku, zde nedomácí, žád
ného práva osobovati nesmíme. Předhůzka tato 
byla z jedněch stran upřímně, z jiných neupřímně 
míněna, na každý ale způsob pro nás k úplnému 
povšimnutí. Přistupoval k tomu náš život spo
lečenský, který jakékoHvěk slabé znaky byl dal 
mezi námi, vystupoval a vykonával se vždy 
v řečí nám domácí, t. j. slovenské, a my jsme 
i do tamtoho se vdráti i tento zvednouti hle
děli, bylo nám tedy i zde dáno na rozváženou. 
Pohnutky tyto vzbudily první myšlénky o slo
venčině, pěstovány jsouce mnohými při tom 
ještě okolnostmi . . . Majíce všecko tot~v,na 

. mysli a nemohouce v okolnostech tehdejS1Ch 
pod bičem maďarským žádným způsobem za
vést vyučování řečí české po šlwlách, i z této 
příčiny chopili jsme se řeči lidu, jemu jížv. ze 
života známé a povědomé, a tak slovenc1t:a 
měla za úlohu spojit stavy, získat na kohk 

možno stav ten, jenž zastupoval u nás život 
politický, vydobýt pro nás půdu domácí pevnou,' 
na níž by nás nikdo z nevlasteneckého smýšlení 
anebo z něčeho horšího obviňovati nemohl ... 
Nikdy jsme my na odtržení nepomyslili ..• 

Tento Štúrov prejav hádže na pohnútky k roz
luke silnejšie svetlo, než jeho dva svazky kníh,. 
ktoré vydal~ na odóvodneníe svojho podujatia 
roku 1846. Stúr si vysoko vážil Lva T h u n a,t 
vyhlásívšieho v rok och 1842 a 1843 prvotní zá
sady austroslavizmu a v tomto rámci českoslo
venskú vzájomnosť, ale nezdalo sa mu, že by 
na takejto nehotovej osnove bolo možné vóči 
maďarízácii obhájíť slovenský kmen. V rokoch 
sedemdesíatych vyslovil Gum p I o w i c z vážnu 
pochybnosť o budúcností Slovákov z tej prí
činy, že v dobe, keď šl'achta bývala nositel'kou 
národno-polítickej myšIienky a struk túry, Slo
váci nemalí v čele národnú šIachtu a tak khl 

organizácia v národ sa nedovršila. Podobný po
cit mal v rokoch štyridsíatych Eudovít Š túr. 
On chce! budovať na drobnú šIachtu, vtedy ešte 
nie vonkoncom pomaďarčenúj vo svojich poli. 
tických podujatíach kráčal ruka v ruke s jej 
slovensky CÍtiacimi - alebo aspoň maďarsky 
necítíacimi - predstavHel'mij on niekdy ctHer 
francúzskej revolúcíe, keď činne začal zasaho
vať do politiky, neváhal v celom politicko-fílo
zofickom výklade (Magyarísmus und das XIX. 
Jahrhundertl velebiť mravnú povýšenosť sú-
stavy Metternichovskej. V čele so zbytkami 
ešte nepomaďarčenej šl'achty hodlal utvoriť 
v rámci štátnosti uhorskej slovenskú národnú 
individualitu a v tejto koncepcii tkvie'skutočná 
pohnútka k jeho rozchodu s česko slovenčinou. 
Ako vidno, štúrova škola v jej vzťahoch ku 
československej otázke prekonaná je všetkými 
udalosťami, ale túto stránku štúrovčiny preko
nali vlastne už sami Štúrovi vrstevníci. 
Milan Hodža: Z přednášky na sjezdě vysokošk. učil. 1922. 

* 
] U r a j Lan g s f e 1 d. 

(Z reči Jozefa Gregora-Tajovského v Kremnici 22. X. 1922.) 

Ďurko Langsfeld a ešte niekoI'kí martinskí 
dobrovofníci po boji pod KraIovanmi utiahli sa 
zase v Kfačianskych horách. Ďurko stále býval 
na stráži na lúkach alebo v žitáchj toho dňa, 
20. júna 1849, ale nebol dosť opatrným. Keď mu 
brat, 16ročný Janko, a dobrovoIník Jankovič 
doniesli včas ráno chýr, že honvédi už zo Sučian 
pred Rusmi utiekli, že je cesta í most na Váhu 
voIný, spadol v síle a zažiadalo sa mu len ho
dinku si odpočinúť, pospať - od biedy a vysi
lenia. Šiel na nešťastie do štála svojho ujca, 
Andreja Čabiaka, barónskeho hájnika, s ktorým 
mal ostru hádku, keď 17. januára boli v Suča
noch Hurban a Štúr agitovať. Ujec bol panský 
otrok, oddaný piHu, človek úplatný. A poneváč 
trestný oddíel všade rozhlasoval, že kte mu po
móže hurbanístov schytať, dostane striebrom za
platené, ulakomil sa Čabíak a šiel chytať dobro
voIníkov, o ktorých ako hájnik vedel, kde móžu 
byť, a idúc do panského lesa popri svojom štáH, 
spozoroval po rose chodník a v štáH našiel -

Ďurka. Patrola ho poviazala na rukách, na nohách 
a doviedla do Sučian ... 

Príchod zajatých bol ohlásený štábu, ktory 
bol v mincovní; dozorčí dóstojník ohlásil to 
Gorgeímu, ktorý býval vedra v dome Amonov
skom a ten si dal na zástup zajatých a zvlášte 
na Durka Langsfelda posvietiť. . 

"Oplan, zajtra budeš viseť'" zahrozil mu 
zkrátka a naložil zavreť ho osobitne do Červe
nej túrne, ostatných zajatých do arestov mest
ského domu. Statky zahnali honvédom na maso, 
Gorgei ešte nočnou hodinou nariadil vyšetro
vanie a na ráno náhly vojenský súd. 

Obžaloba znela: búril slovenský rud, volal ho 
do zbrane a i sám so zbraňou v ruke povstal 
proti zemským pánom, proti Maďarom, záko
nom a krajine Uhorskej. 

Durko odpovedal priamo, smele a verne po 
pravde. BúrU národ k uvedomeniu si svojej ná
rodností a síly, bojoval za slobodu Slovákov, 
keď prosby a ruku bratstva a rovností Maďari 
neprijalí. Priznal sa otvorene k cíeru bojov 
dobrovoIníckych, k rozkazu, ktorý - ako som 
spomenul - 18. sept. 1848, keď Štúr zodvihol 
meč, vydal Hurban, a ktorý Mikuláš Dohnány 
zachytil týmito slovami: 

"Nebolo dakedy hranice medzi Slovenskom 
a Moravou, ale to všetko bola za starých ča
sov jedna spoločná vlast sbrafrených národov 
slovanských; a preto nemajú byť ani napotom 
medzi týmito dvoma krajinami hranice, ktoré 
by delily sbratrené' kmeny, synov jednej Matky. 
Na tom budeme pracovať, aby sme vytrhnúc 
národ náš slovenský z pazúrov divého maďar
stva, zas ho k dávnej sláve jeho privíedli, a hra
nice, bratov od bratov delíace, zotreli!" 

A keď Durko k tomu ešte smele vyznal, že 
~Iavným velitel'om dobrovoIníckych vojsk bol 
Cech Bloudek, Gorgei dupal nohami od vzteku; 
máme sa Ďurko bránil, že od 18. sept. 1848 
móže sa považovať len za zajatého zo sboru 
slovenských dobrovorníkov, že čestne stál a 
bojoval za svobodu svojho národa a kraja; 
Gorgei osopil sa naň, nadal mu do oplanov, 
zbojníkov, vlastizradcov a prv, než by bol súd 
o výroku sa poradil, vyhlásil ho za vlastizradcu, 
odbojníka, buriča a terorizujúc všetkých sud
cov, povedal mu výrok, že gufka by bola preň 
pričestná, že bude viseť. Nato mu Ďurko hodil: 
"Tak budem viseť za svoj národl" 

Gorgei dal predviesť patrolou šarhu mest
ského a napriek všetkým šarhovým prosbám 
rozkázal mu, že bude vešať a dal šarhu zavreť, 
aby nejak neušieL 
Ďurka oddal kňazovi Burray Miklóšovi, se

,niorovi, ktorému niektorý zo sudcov šepnul, 
aby Ďurka v presvedčení zlomil, že azda mu 
bude potupná smrt: zmenená na zastrelenie, 
alebo i omílostenie. 

Kňaz, sám maďarón, vynaložil všetko: sruby 
i faleš, Boh vie s akým úmyslom, či z citu 
kresťanskej lásky a či z maďarónskeho pod
vodu, lebo historik tvrdí a z povahy krvožižnÍ
vého Armina Gorgeiho vyplýva, že by Durka 
Langsfelda nebol omilostil v žiadnom prípade, 
ale v charaktere zlomeného jednako bol dal 
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obesiť už nie ako hrdinu, ale ako zbabelca, 
keby sa kňazovi i boly nahováračky podarily. 

Výrok napísaný. Vyniesli ho jednohlasne a 
to v mene Boha svobody a v mene svobodného 
neodvislého madarského národa. Tak sa Ma
dari porúhali Bohu i svobode! 

O tretej hodine odpoludnia viedol sa Ďurko 
s kňazom kremnickou Hornou ulic ou a za nimi 
musel kráčať sprievod: 40 zajatých, obstatých 
kordonom vojska. Sbubnované bolo mesto, 
školská mládež, aby videla, ako sa tresce vlasti
zrada. Kňaz šeptal Otčenáš, Ďurko chcel ho 
učiť velikú pieseň: "Kto za pravdu hod ... " 
U terajšieho Baranovského humna sa sprievod 
zastavil, prešiel po mostku k humnu a začalo 
sa mučenÍe, o akom ťažko slýchať a písať. 
Šarha zavesil sviazaného Ďurka prvý raz -
povraz ho pomaly popustil až na zem. I:udia 
volali: "Pardon", dostávali krče, zo zajatých 
deva Vaňková už zbláznela, lebo jej bili pod 
bradu, krvavila si jazyk. Ked národ plakal, jej 
kríkali: "Toho snímeme a ty pojdeš ... " až to 
bolo už mnoho i jednému honvédoví; priskočil, 
a ked Ďurka vytiahli po tretie, zahrdúsíl ho 
ukrutne, omotav prosto povraz o hlavu a o klín. 
Dokonal. Umučeného nechali do večera viseť 
a potom zakopali. Ostatných zajatých už ne
bolo kedy súdiť. Gorgei dal si ích ale predsa 
doviesť na dvor svojho domu (Amonovský doml, 
rozkázal palicovať a díval sa na svíjanie a bole. 
Bola to posledná jeho zverská radosť! 

Tohože dňa vzaly ruské vojská Sučany, 
24. júna Martin a 1. júla utekali honvédi 
i Gorgei už i z Kremnice. 

Pod š i b e nic o u. 

Slovenskí vysťahovalcí I:udevít štúr, Jozef 
Hurban, Michal Hodža a iní naverbovali v Prahe 
a vo Viedni dobrovofníkov, opatrili si a nakúpili 
zbroje a municíe a dňa 17. a 18. IX. 1849, 
počtom asi 500, po železnici pohli sa na Slo
vensko a prekročili hranicu na západnej strane 
Nitrianskej stolice, pri V rbovciach, i započali 
vojnu na Myjave, Brezovej, Starej Turei atd. 
Na čele malí ustrojenú "Národnú slovenskú 
radu," ktorá vyhlásila samostatnosť slovenského 
národa, vypovedala poslušnosť a oddanosť vláde 
cisárskej a dynastii, i urobila to vo vydanej a 
rozposlanej proklamácH. 

Národ, vyzvaný pripojiť sa, hrnul sa zástupmi 
pod ich zástavy, tak že v pár dňoch shromaždilo 
sa dobrovornídva do 10.000. 

Toto dobrovofníctvo v niekorkých srážkach 
a šarvátkach držalo sa zmužile; ale dalej po
stúpif, ba ani udržať sa nevládalo a bolo cisár
skym, k Madarom prešlým, alebo práve ta 
kommandovaným voj skom a na zlomkrky i z da
lekých krajov ta nakopenou mobilisovanou i ne
mobilisovanou gardou dňa 28. septembra zase 
za hranice na Moravu vytisnuté. 

PTi tomto deji som ja nebol, preto ani ne
osmefujem sa, ani za svoju úlohu nepovažujem 
o ňom obšírnejšie rozpisovať sa ... 
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Hned po vtrhnutí 17. a 18. septembra sloven
skej výpravy, t. i. 20. septembra, uhorský 
ministerpredseda gróf Ludvik Batthyány vydal 
proti "buričom a podpafačom" dekrét, ktorým 
nakladá ustrojit štatariálné súdy a vyznačuje 
50z1atovú odmenu za každého chyteného 
takého buriča. 

Následkom tohoto vyhlásenia náhleho súdu 
obesení boli v Senici 13. a 18. oktobra štyria, 
medzi nimi Martin Bartoň, rychtár, pre najdenú 
pn ňom akúsÍ slovenskú proklamáciu, a Svatík, 
a v Hlohovci {Fraštáku), napravo od cesty, ve
dúcej z Hlohovca do Trnavy, obesení boli vý
teční, intelligentní, vznešeného mužského char
akteru mladí rudia Vilhelm Šulek a Karol Holuby. 

Rozumie sa, že i toto druhé nariadenie náhleho 
súdu bolo vyhlásené i v Gemerskej stolici, a v Ri
mavskej Sobote už bol rozšírený chýr, že na zla
panie mňa, Štefana Daxnera a Michala Bakuli
nyho je vystavená odmena 50 zlatých. 

Moj strýc Pavel Franciscí doniesol tento chýr 
z Rimavskej Soboty do Hnúšti z trhu. I rozprá
valo sa, že pri Rima-Szécsi v tábore shromaž
dená, proti J elačičovÍ mobilisovaná národná 
garda, zvlášte z madarských obcí, zdráha sa 
pohnúť, kým násnezlapajú, leb o sa boja, že by 
sme my v ich neprítomnosti s našimi gardOvými 
stotinami udreli na ich obce a vyrabovali ich. 
S touto gardou mal odísť i odišiel i I. viceišpán 
Anton Szentmiklóssy, a jeho mÍesto nastúpil do
savádny II. viceišpán Gustáv Fáy, 

Ja som nechcel dať sa chytit a s Bakulinym 
odišÍel som 29. septembra na Polhoru. Po nie
kol'kých dňoch Bakuliny odišÍel odHal', ja som 
viacej dní ostal tam v jednej osamotelej izbičke 
s humnom v horách. Avšak prišiel pre mňa můj 
brat Karol, že mój starý otec si žiada, aby som 
prišiel domov, že ved to nebude tak, ako rozchy
rujú. Nuž pošÍel som domov s bratom. 

V Tisovci stavili sme sa u nášho ujca štefana 
DianÍšku, mlynára. Asi o 10. hodine večer 
8. oktobra išli sme pri úplnom mesačnom svetle 
dalej do Hnúšti, oba ozbrojení puškami. Níže 
Píly <ltretli sme sa s vozíkom, na ktorom vÍezol 
sa komisár bezpečnosti Karol Hudoba s dvoma 
pandúrmi. Hudoba nás zastavil a mňa vyzval, 
že by som šíel s ním do Tisovca, že má so mnou 
a s Daxnerom čosi hovoriť. Nuž kývnuI som 
vefkým orlím perom podpereným klobúkom bra
toví Karlovi, aby prišie1 za mnou a vysadol som 
na vozík. 

V Tisovci vtiahli sme do mestského hostin ca. 
Tam som sosadol a povedal, že idem na noc 
k Daxnerovi, ak Hudoba chce so mnou hovoriť, 
že tam budem. Ale Hudoba obstúpil ma s pan
dúrmi a povedal, že "ked ma má v rukách, ako 
možem mysleť, že ma vypustí?" - "Nuž, reku, 
či som ja zbojník, že ma na ceste lapáte? Ak 
mňa vrchnosť žiada, nech ma pozve, ja dostavím 
sa dobrovol'ne hocikedy, kamkofvek." 

Hudoba ma nechcel pustit a zaviedol ma ku 
Gašparovi Demianovi, mestskému fiškálovi, na 
poschodie. Demian už v posteli prijal nás s pre
kvapením a naplašením. Hudoba postavil ku 
dverám ozbrojeného pandúra a ja, ozbrojený, 
čakal som, čo bude nasledovať. 

Nezadlho prišiel pandúr do izby zo dvora 
oznámiť, že sa na dvore Tisovania schodia a vy
hrážajú. Hudoba šiel dolu, ale sa hned i vrátil 
prestrašený, hovoriac Demianovi, že sa na dvore 
sbieha mnoho Tisovanov; všeličím ozbrojených, 
medzi nimi i ženy (boly to, ako sa pamatám, moja 
tetka Dianišková, Medzibrodská a Zvarová), a 
žiadajú, aby ma pustil; nuž, vraj, idem k Daxne
rovi, aby fudí utíšíl; on bude za nepokoj zodpo
vedný. - Nuž, reku, idem i ja k Daxnerovi. Ale 
sme sa už na ceste stretli s Daxnerom. 

Nuž stalo sa to tak, že moj brat prišiel náhle 
do Tisovca, zobudU ujca Dianišku a jeho súseda 
Ludvika Smyka, kováča, podal im, čo je vo veci, 
a potom šli po meste, zobúdzali a zobudení hrnuli 
sa do hostinca. Potom vystavili stráž a strážili 
mňa a Daxnera, aby nás Hudoba nemohol odviesť. 

Na druhý deň, 9. oktobra, bola nedel'a. Chýr 
o mojom uvaznení rozšíril sa po meste. I:udia na
míesío do kostola shromaždovali sa u Daxne
rov a v okolí. Rozčulenosť bola veliká. Daxner 
a ja tíšili sme národ, ale nadarmo. Na mestskom 
dome shromaždilo sa predstavenstvo, zastupitel'
stvo a meštianstvo pod predsednídvom Daniela 
Fábryho a uzavrelo poslať deputáciu k viceišpá
noví Fáymu s písmom, v ktorom vyložili, čo sa 
stalo, a prosia, aby, ak treba, vyšetrovanie dialo 
sa v Tisovci a nie v Rimavskej Sobote, lebo sa 
obávajú, že by sa nám tam stalo ublíženie, a že 
za nás oni ručia. S vyslanstvom išiel i Daxnerov 
starší brat Ďurko. Odpoved Fáyho bola: aby sme 
šli dobrovofne do Plešivca, kam i on príde. 

Na druhý deň vybrali sme sao Meštianstvo a 
ženy nechce ly nás pustiť, chytili opraty koní. 
Ale sme ich utíšili a išli sme. Ja bol som s Dax
nerom dohovorený, že na Dieliku, v hore, na 
ceste z Tisovca do Muráňa, kočišom nepozoro
vane s vozíka sídem, v hore dočkám večera a 
potom vrátim sa k šťavici, kde ma mal čakať brat 
Karol s druhým oblekom, nožnicami a britvou, 
aby som sa preobliekol, oholil fl. Qstrihal a tak 
s passom tisovským, ako tisovský mešťan, idúci 
do Haliče voly kupovať, dostal sa za hranícu a 
potom odplatil tým, ktod či Daxnerovi, či iným 
našim by ublížili. J a som sa k tomu odhodlal, 
lebo som pokladal seba, ako zemana, za ohrože
nejšieho, a Daxnera ako zemana za bezpeč
nejšieho. 

Ale v hore, premietajúc o svojom úmysle od
pratať sa, prišiel som k náhfadu, že jestli ja 
uskočím, považovať bude sa celá záležitosť za 
nebezpečnejšiu a i moje previnenia móžu uvalit 
na Daxnera, 

Nuž išiel som síce ku šťavici, ale, rozlúčiac sa 
s bratom, išiel som zrovna za Daxnerom do Re
vúcej, kde sme oba prenocovaH u farára Sa
muela Reussa. 
Dňa 12. oktobra priš!i sme s Daxnerom do 

Plešivca a sosadli sme v hostinci "Fényes." 
Hneď išli sme do stoličného domu, oznámili sme 
sa námestnémukastellánovi L6kosovi - lebo 
vlastný kastellán Krlston Lajos bol odišiel ako 
gardista proti Jelačiéovi - a dozvedali sme sa 
na viceišpána Fáyho. Fáy ešte nebol tam, Ked 
prišiel do PlešÍvca, dal nám rozkaz, aby sme šli 
do stoličného domu, tam sa hlásili u kastellána 
a držali sa jeho rozkazov. Kastellán nám povedal, 

aby sme z hostinca so všetkým, čo máme so 
sebou, prišli do stoličného domu bývať. Urobili 
sme tak, a kastellán Lokos vyznačil nám jednu 
úradnícku izbu na spoločné bývanie. O pár dní 
prišiel haj duch, že má naložené, aby nám izbu 
zamkýnal, a zase v pár dní, že má nás zatvorH 
každého do osobitnej ízby, lebo že nás budú 
vypočúvať. 

Za nami prišiel 17. oktobra Bakuliny, moj brat 
i tisovský učitef starý Daniel Lojko pod strážou, 
A prichádzalo mnoho mých. 
Mňa vyšetroval Julius Szontagh, hlavný' 

slúžny, s akýmsi pisárikom, mojím bývalým pre
šovským kollegom juristom, ako aktuárom 
27. oktobra. Ked mi všelijaké otázky s obvine
niami napredkladal a ja na všetky odpovedal 
som, naposledy oslovil ma, aby som vyznal, že 
všetko to dohromady berúc, som rebellantom 
(pártiito) proti krajíne. Proti tomuto obvineniu 
som sa celou silou zoprel a ohradil. Naposledy 
Szontagh povedal mi, že nebudem mať obhajcu 
a nijakej inei obrany okrem toho, čo som pred
niesol, ale, ak chcem, že možem napísať 
si obranu. 

Ja som i napísal dosť obšírnu obranu, v ktorej 
som sa vynasnaž oval účinkovať hlavne na cit 
sudcov, lebo som myslel, že ak majú či rozkaz, 
či úmysel zúriť proti nám, tam, podfa známeho 
Zayovského, "argumenta non opitulantur". 

Následkom len vel'mi zkrátka pripomenutých 
udalostí i v krajine i v Gemerskej stolici - na
miesto Antona Szentmiklóssyho za spravujúceho 
vkeišpána postupivší Gustáv Fáy dňa 17, oktobra 
vyslal hlavného služného Julia Szontagha 
a hlavného fiškála Eduarda Sziklayho, olím 
Schmida - aby "v stolici pol'utovania hodnými 
skutkami zjavujúce sa nepriatefského snem u 
panslavistické agitácie" atd., atd. bez meškania 
vyšetríli a výsledok predložili. 

Vyslaní hned začali vyšetrovanie a bez pre
írbnutia dňom i nocou zčiastky sami, zčiastky 
skrze vyzvaných k tomu úradníkov po celej sto
licí i vykonali a už 28. oktobra podali Karlovi 
Szentiványimu, vtedy hlavnému išpánovi i vlád
nemu komisárovi, svoju zprávu so všetkými 
mnohostrannými, hromadnými prílohami. 

V tejto zpráve vyšetrovatelia Szentiványimu 
narádza1i, aby súdit vinných, podľa ministeriál
nych nariadení od 12. júna a 20. septembra vy
menoval z piatich členov záležajúci osobitný 
náhly súd, ktorý svoje zákonné učinkovanie 
v Plešivci započal. 

Náhly súd bol vymenovaný a jeho členovia 
boli: Ladislav Bornemisza, ako predseda, Ján Szi
lárdy, Mumhard, Ondrej Jánosdeák, Eduard 
Sziklay a Julius Szontagh, ako prísediaci. 

Náhly súd účinkoval 3-ho. a v nasledujúcich 
dňoch novembra, Čím započal svoj e účinkovanie, 
bolo prečítanÍe výsluchov i obžalovaných a sved
kov a kh uhodnoverneníe. Pri uhodnovernení 
len J ánosdeákom čítané a skrze svedkov azda 
vnove prednesené žaloby vyvracal a dokončil 
som, ako v uhodnovernenej zápisnici doslovne 
stojí: "Po tomto srdce prenikajúcimi slovami 
predniesol, že nikdy nemal zlého, vypočítaného 
úmyslu, okolnosti priviedly ho ta, odkiar bol ho
dený do svojho terajšieho položenia, ako to vo 
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svoj ej vlastnoručnej prosbe a osvedčení pred
niesol. Prosí, aby do ohfadu bol o vzaté jeho po
loženie, a jestli smrťou prospeje všeobecnému 
dobru, hotový 'je; jestli jeho život viac užítku 
může doniesf ako smrť, prosí ušetriť mu život. 
Akby toho nedosiahol, prosí milosf pre brata, 
aby i jeho matka do rúk smrti naponáhle ne
upadla; naposledy, jestli má umrief, aby nie po
vrazom, ale gufou bol odpravený." 
Dňa 5. novembra večer už pri svetle zaviedla 

ma ozbroj ená stráž do zasadnutia náhleho súdu 
so sputnanými nakríž rukami. Vo vefkej stolič
nej dvorane za zeleným stolom sedeH všetci piati 
sudcovia s vefmi vážnymi tvárami. Pred každým 
horda svÍeca. Jádosdeák ma oslovil, že podfa 
vyššieho rozkazu každý obžalovaný má svoje 
soznanie vlastnoručne podpísať, aby som i ja 
svoje podpísal. - I sňali mi s rúk putá a pod
písal som svoje soznanie. 

Nastala tichá prestávka. Ja som sa opýtal, či 
je súdobný výrok už vynesený. Odpovedal mi 
ktorýsi zo sudcov, že ešte nie, že ho teraz' vy
niesť majú. 

Zase nastala tichá prestávka. Po prestávke 
som ja preriekol: "Takýmto sviatočným predsta
vujem si to ticho, v ktorom Pán Boh stvoril tento 
svet. Na toto okamženie Pán Boh do vašich rúk 
položil všemohúcnosf svoju. Stvorte i vy svet 
jedného života." 

Na toto okamženie, na ten výjav a na tie slová 
rozpomínam sa ešte i teraz celkom živo a určíte, 
tak ako by sa to všetko pred hodinou bolo stalo. 

Už 5. novembra bolo počuf na dvore kresaf. 
Kresali šibeničné stÍpy, neznám kolko, pre nás. 
Boli tam už i kat a kňazia, ktorí nás malí ku 
smrti pripravovať. Mňa mal pripravovaf Ján 
Roczey, v Levoči můj spolužiak, ale starší, teraz 
už farár tam v okolí. Rožňavskí a štítnickí Ma
ďari a maďaróni doniesH a ukazovali povrazy. 
Po dvore, okolo domu a popod obloky, kde sme 
~oli zatvorenÍ, stály dve stotiny gardy s maďar
ských strán. Moja rozžialená a utrápená matka 
vypýtala si a dostala dovoleníe večer prísf ku 
mne odobrať sao Aké bolo naše rozlúčenie, opi
sovať nejdem, lebo by mi to i teraz vefmi 
ťažko bolo. 

V ktorýsi deň, už v čas zasedania náhleho 
súdu, bol som strážou zavedený ku Szentívá
nyimu. Tou izbou, v ktorej som stál a čakal, kým 
ma Szentiványi osloví, Szentiványi hneď na
pravo, hneď nafavo prešiel do bočných izieb, 
sprevádzaný dvoma obrovskej výšky husármi 
v úplnej paráde, so šablami a karabinmi. Na 
mňa sotva že pozrel. Myslím, že mi len chcel 
ukázať, akým je on verkým pánom, a že ma chcel 
len videť. čí sa mi prihovoril, alebo nie, určíte 
neviem. Ale určite pamatám, že keď raz precho
dil popri mne, j a som mu povedal: "Keby som 
bol nej aký skutok vykonal, bol by som hotový 
umrieť; ale skutku nijakého nevykonať a museť 
umrieť je mi fúto." A reč mi zasekla í slzy mi 
vyhrkly od jedu a fútosti. -
Dňa 6, novembra mala byť zčiastky očaká

vaná, zčiastky s ustrnutím obávaná exekúcia šta
~ariálneho výroku. Národa i so slovenských 
1 s maďarských strán stolice bolo vermí vefké 
množstvo. Na dvore boly postavené dva rady 
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gardy, pomedzi ktoré nás vefkým dvorom malí 
viesf zo zadnej budovy stoličného domu do pred
nej, kde náhly súd zasedal; ku mne prišiel haj
dúch temničiar a s farizejsky skrúšenou tvárou mi 
povedal: "Prosím za odpustenie, ak by som nebol 
tak slúžil, ako by ste si boli žiadali. Ináče nech 
Pán Boh bude milostivý vašej ubohej dušL" 

I vyviedol ma na dvor. Na dvore už stáli 
v tomto rade jeden za druhým: Daniel Lojko, 
s holou, v Plešivci ošedivelou hlavou, potom můj 
brat Karol Francisci, Michal Bakuliny, štefan 
Daxner a za týmto postavili mňa. Za každým 
nasledovali po dvaja hajdúsi v celej paráde a 
s nasadenými bodákmi na puškách. 

Moja utrápená matka, ktorá už ani sÍz nemala, 
dívala sa na náš pochod pred náhly súd. Bola so 
sebou doniesla konec plátna, že nás obesených 
dá posnímaf a tým plátnom pozakrúcaných 
pochovaL . 

Do vefkej dvorany vrátilo sa za nmni národa, 
kofko sa len vpratalo. Nás piatich postavili 
pred súd v takom poriadku, v akom nás priviedli. 
Keď nastalo ticho a predseda otvorU zasadnutie 
súdu, J ánosdeák čítal súdobný výrok, v ktorom 
vypočítajúc previnenia nás piatich, čítal ďaleL 
že na takéto previnenia naše krajinské zákony 
predpisujú trest smJ"ti; ale poneváč by sa azda 
ukázalo potrebným obžalovaných s podobnými 
obžalovanými z Íných stoIíc konfrontóvať, pra
vota oddáva sa riadnému súdu na vybavenie. 

"Vtedy" - píše Michal Bakuliny v svojom 
životopise-"ujal sa slova štefan Daxner a začal 
důrazne hovoriť k sudcom, ale pre slzy nemohol 
reč svoju dokončiťj po ňom prejal slovo J. Fran
cisci a tak hovoril k srdcu, tak sudcom ako i obe
censtvu, že všetko slzílo spolu s nami." Bakuliny 
rozplakaný nemohol slova preriecť. Moj a utrá
pená matka čakala ma pá Východe zo súsednej 
sály na dvore, a keď som vykročil, padla mi so 
slzami radosti okolo hrdla a len fažko vedeli 
sme sa roztrhnúť. 

Hned po obede náhly súd doplnený bol na 
riadny stoličný súd, sedriu, v ktorom nás 2S-tich 
odsúdili na rozličné ťažšie i fahšie tresty. Mňa 
s Daxnerom odsúdili každého na 2 roky a 360 dní 
samotného vazenia, Michala Bakulinyho na 
2 roky, m6jho brata Karla Francisciho na rok, 
oboch v železách, mnohých Tisovanov a Hnúšťa
nov na dlhšie - kratšie žaláre v ťažkých i fah
ších putách, iných na zatvorenÍe na mesÍac -
dva, a iných na pokarhanie, ako starého Sa
muela Reussa, farára revúckeho. 

Mená odsúdených sú: Ján Francisci, štefan 
Daxner, Michal Bakuliny, Karol Francisci, Da
niel Lojko, Pavel Ďurian, Samuel Medzibrodský, 
Jozef Hudec, Ladislav Rosiar, štefan DianÍška, 
Ján Zvara, Ladislav Slabej, Ján Smyk, Samuel 
Brnot, Ludvik Smyk, Ján Dianiška, Josef Lin
ceni, Ladislav Čipka, štefan Čech, Ondrej 
Varga, Samuel Reuss, Samuel V ozáry, Eudovít 
Gál, August H. Škultéty, Eudovít Reuss. 

Prečo mňa a Daxnera nie na celé 3 roky, ale 
na 2 roky a 360 dní odsúdiH, to mne pozdejšie 
ktosi tak vysvetfoval, že celé 3 roky osamote va
zenia, podfa vtedajšej praxis c;rilninalis, vy
rovnaly by sa trestu smrti, a trest smrti musel 
by byť appellovaný do Pešti, čo nechceH. Prečo 

nechceli? či preto, že by sa bolo dIho ťahalo, či 
preto, že by bol mohol prísť trest tvrdší, alebo 
vysvobodenie bez trestu, neznám. 
Keď náhly súd mal zasadnúf, Ďurko Daxner 

bol prišiel do PlešÍvca a chodil k Szentiványimu 
a k sudcom, s celou vrúcnosťou nás bránil a 
uisťoval, že také nakladanie nezasluhuj eme. Mal 
so sebou i dve pištole, z ktorých jednou strojil 
sa zastreliť brata štefana, akby ho na obesenie 
odsúdiH, a druhou seba; ale to zbadaH, pištole 
mu odobrali a jeho zatvorili na čas trvania súdu. 

štefan Daxner zase večer pred očakávanou 
exekúciou dal si izbu tuho zakúriť, rozbil pohár 
a ostrým sklom chcel si žily poprerezúvať, aby 
stiekol z krvi. Ale rozmysliac si, odstúpil od toho. 
Keď m6jho brata boli odviedli a videI som ho,

bolo to 25. oktobra, sklepal som v mojich 
"Iskrách" vytlačené veršíky "Matkine náreky", 
a zase 2. novembra večer, predo dňom, v ktorý 
mal už zasadnúť náhly súd, sklepal som veršíky 
"Traja sokolí", ktoré doplnil štefan Daxner 
slokou: 

"Hoj, traja sokolí, či váš hrob hlboký? 
Nie je tak hlboký, ako je vysoký." 

Keď som bol práve doplnil a prečitoval som 
večer svoju prosbu a osvedčenie pred náhly súd, 
navštívil ma bol Samuel Szentpétery, plešivský 
kalvínsky farár, človek vefmi čestný a dobrý, 
s ktorým bol som známy z obcovania s ním 
u kastellánovcov Kristonovcov. Opýtal sa ma, čo 
robím? - Nuž, reku, práve dopísal som si prosbu 
a osvedčenie pred náhly súd. - Či by mu i u ne
prečítal? - V ďačne, reku, a prečítal som mu ju. 
On mi povedal: "Vidím, že ste zbehlí nielen vo 
vedách, ale i v maďarskej reči, urobím za vás, 
čo urobiť můžem." I odišiel, ako som počuI, ešte 
! ten večer do Sajó-Gemera ku Szentiványimu. 
Co tam vykonal, neznám. 

Avšak zdá sa mi, že nie takéto vlivy, ale pre
hratá bitka Maďarov proti Jelačiéovi 30. oktobra 
pri Schwechate primaly náMy súd a Szentivá
nyiho k preneseniu pravoty náhleho súdu na 
riadnu sedriu, lebo som počuI pozdejšie, že náhly 
súd už bol vyniesol výrok pre mňa a Daxnera na 
smrt Ale poneváč od Kossutha bola prišla 
štaffeta so zprávou o schwechatskej porážke a 
s naložením, že nie je na čase robit martyrov, 
k premeneniu štatariálneho výroku vymysleli tú. 
formulku, že štatariálny súd predložil svoj výrok 
na potvrdenie Szentíványimu a Szentiványi po
vedal: "Vy ste boli vyslaní ako náhly súd 
s úplnou mocou vyšetrovaf, odsúdiť a exekvovaf; 
predložením výroku mne narušili ste svoj úkol, 
nuž pravotu predložím riadnemu súdu na 
vybavenie." , 

I boli sme pozatváraní, ja a Daxner o samote, . 
ostatní, každý podfa vyneseného súdu, po dvaja 
i traja a po viacej spolu. 

Ale okolo 15. decembra cisárske vojská pod 
generálom Schlickom blížily sa ku Košiciam. 
Plešivec je dosť blízko KoŠíc. 1 obávaH sa, že by 
nás Schlick alebo iný z jeho vojska, ak by prišiel 
až po Plešivec, mohol vypustíť na svobodu. Raz 
večer už za tmy vyviedli Daxnera a mňa na dvor, 
kde už stály dva zapriahnuté vozy, dali na nás 
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reťaze a vysadili nás pod strážou gardistov !ta 
vozy, že nás odvezú do Rimavskej Soboty. 

Pozde v noci doviezli nás do Rimavskej So- . 
boty a tam mňa zatvori1i do obecneL všeHjakou 
sberbou nabitej temnice. Kde prenocovali 
Daxnera, neznám; Bakulinyho priviezli o deň 
pozdejšie. 

Nezadlho po nás odpravili i všetkých ostatných 
našich spoluvazňov do Rimavskej Soboty, kde 
kh, keď až ta priš!i Schlickove vojská, gróf Moric 
Pálffy, vtedy, myslím, husárský plukovník, v šesf
desiatych iokoch kráfovský gubernátor Uhorska 
v Budíne, vypustil a pred Schlicka predvíedol, 
a Schlick po napomenutí k vernosti cisárovi 
s láskavými slovami domov prepustil. 

V nasledujúci deň na svitaní vypustili ma na 
dvor na svieže povetáe, kde som takmer celý 
deň prebudol. Tam vybfadal ma můj strýc Pavel 
F rancisci - bol a sobota, trh v meste - s ktorým 
som sa poshováral. 

A zase v nasledujúci deň, v nedefu, ked sa 
brieždilo, vysadili nás troch, mňa, Daxnera a Ba
kulinyho v reťaziach na vozy pod strážou sobot
ských gardistov a pod vedením komisára bezpeč
nosti, Laciho-Mártona, a vyšli sme za mesto. Na 
moste medzi Sobotou a Sobotkou stretli sme sa 
s vozíkom, na ktorom sa viezla ukrútená moj a 
dobrá matka. Ako ma poznala, prenikave zvo
lala: "Janko, můj I" Zastali sme. Matka mí dala, 
čo myslela, že najlepšié má, t. j. niekofko kúskov 
cukru - vtedy bol cukor po dedinách vefmi 
vzácny - niekofko strieborných dvadsiatnikov 
a vofačo bielizne. Ťažko, vdmi fažko sme sa 
rozlúčili, a nás viezli ďalej. 

N a noc dorazili sme do Vadkertu, kde nás pre
nocovaH v hostinci. Na druhý deň došli sme do 
Vacova a tam sme v akomsi hostinci na kraji 
mesta obedovaH. 

Po obede, už pred večerom, vÍezol nás Márton 
ďalej, a už nepamatám, či hneď z Vacova, a či 
už len od Dunakeszi, viezol nás na vozoch so 
zapriahnutými v nich volmi, viezolnás slimačím 
krokom do Pešti. 

Do Pešti prišli sme okolo polnoci. Tam zastali 
sme pred kláštorom servítov, v ktorom malo 
úradné miestnosti vlasť obraňujúce povereníctvo 
(honvédelmi bizottmány). Márton vošÍel ta, 
o chvífku sa vrátil, že, vraj, tam už nieto nikoho, 
iba Glosza, Jelšavana z Gemera. I viezol nás do 
N eugebaude a tam nás oddal profosovi. P:t:ofos 
nás zaviedol do celkom pustej izby, s holými za
špinenými stenami a až po najvyššie dve tably 
doskami zabitými oblokmi. V jednom kúte stála 
železná piecka. Na tú postavil profos dopoly ob
horenú lojovú sviečku, poobzeral nás a zamkol. 
Nezadlho vrátil saj pustil sa s namí doreči a 
chcel nepozorovane vyzvedief, kto sme, čo sme 
a začo sme tam. Ale my sme boli zdržanlivL Na
ostatok sa znovu spýtal: "Ale páni, prečo ste 
tu?" Daxner vefmi dobre odpovedal: uLebo sme 
boli slabší, ako tí, čo nás sem poslali." - Profos 
žmurknul i edným okom a povedal: Rozumiem. -
Odpusťte, už teraz len tu prenocujte, pošlem 
vám sIamy; Ale tu nechať vás nemůžem. Tu boli 
zatvorení Chorvati, vojenskí zajatcí, zlapaní pTi 
Móre v bitke proti Rothovi a FiHppovičovi. 
Zajtra vás preveruem do ~lušného bývania."· 
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Z reči profosa bolo zrejmé, že mu ,Márt~n ni
jakých písem o nás ne?d~al. Ba; z~a se, ze ta
kých ani v honvédelml blzottmanyt neoddal. 

Prolos menom Hessenteufel, vefmi pekný 
čiérny chlap, rodom akiste hrani~i~rsky .Rumun, 
cisá.rského smýšfania a vždy v clsarskel rovno
šate na druhý deň hneď ráno previedol nás do 
kap~lnikovho ~ývania, záležajúc~ho z v dvo,ch 
priestranných, čIstotných; m~Jov~~ych a vset~y~ 
izbovým náradím vystro}enych lz1eb, ~ vel~y:ru; 
ale až na dve vrchné tably doskaml z~blty~ 
oblokmi. Keď sme si stoHk ku obloku pnstavlh, 
videH sme do dvora. Stravovanie malí sme kra
jinské, dosť dobré; ale ak sme chceli ~ať doniesť 
si niečo inšieho, ba i vína, profos nam dal do
niesť. Donášal nám i knihy na čítanie. 

Raz príde profos, že či poznáme pána Nosáka, 
p. Belányho a p; Rányih? Pozn~~e, :eku. ,I tí 
sú vraj tu. - Čl by ste lch nepnVledh k nam? 
O chvífu ich i privíedol. TeoHl Nosák bol ev. farár 
v Sabinove, Rányi, myslím Ján, tiež ev. farár 
v Hernád-Veči, a Samko Belány, rodom z Rat
kovej učeník na maliarskej akademii v Prahe. 
Prečo' ich uvaznili, neznám. Ale bývali takmer 
každý deň s nami, len na noc ich profos od
vádzal do ich izieb. 

V ktorýsi deň, kde sa vezme, tu sa vezme, 
príde Vilo Paulíny k nám. Ako honvéd Paulíny . 
dostal sa za Dunaj do Pápy a či Taty. Keď Cl

sárski zatlačili Maďarov k Budínu a za Budín, 
Paulínyho, honvédskeho kaprála, poslali s nára
dím vojenskej nemocnice, aby ju zachránili, do 
Pešti. V Pešti celkom riadne oddal sverený mu 
honvédsky majetok, a poneváč už vtedy. bola 
v Pešti trma-vrma a príprava k odpratamu sa 
z Pešti, Paulíny sa ztratil, obliekol si civilný 
oblek a usalašil sa u Bobčeka, známeho Slováka, 
mešfana peštianskeho. Tam dozvedel sa, že sme 
my v N eugebaude, prišiel k nám a tam zostal 
i na bývanie. 

Raz, ako sme vyzerali oblokom, vid~li sme 
iedného fuhrwesera na dvoch koňoch vlezf zo 
dvora voz, taký, ako hnojný, záležajúci zo 
štyroch zatvonstých dosíek. Nevedeli sme si vy
svetHf, čo to može byť. Keď prišiel profos, opý
taH sme sa, ČO to bolo, a on odpovedal: "Dem ist 
Krawatte zu eng geworden." - No, reku, ak. sa 
to i nám tak stane. 

Ale vačšmi naplašilo nás 4. j anuára 1849. 
Vtedy boli cisárski pod generálom Windisch
gratzom a Jelačičom už zatisli Maďarov za 
Budín. Profos prišiel a oznámil: "Cisárski sú už 
pn Budíne, pn T étényi, níže Promontoru i e· 
bítka, až sem počuť hrmeť delá." Zmocnila sa 
nás vetká zvedavosť a napnutosť. Na mraku 
nastal v celom Neugebaude hrmot, buchot a be
hanie nad nami, okolo nás. A trvalo to tak až po 
polnoci. Profos prišiel povedať, že sa Maďari 
preč pracú. - Ten súdny deň mi nahnal strachu, 
že ak vedia,alebo zvedia o nás, odohnatím roz
pajedení Maďari vrútia sa do nášho prítulku 
a pokolú, alebo povešajú nás na klince, ako staré 
kožuchy, a nikto nebude vedieť, kde sme 
sa podeli. 

AvŠak milosť Božia ustrojila dej inak a nás 
zachránila. 
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Na druhý deň, 5. januára 1849, keď sme na 
svitaní oblokom vyzreH, videli sme inovaťou 
obmrznuté cisárske vojsko maršírovať uHcou 
a profos prišiel oznámit: "Páni cisárski sú tu." 

V ktorýsi z najbližších dní prišiel profos, že 
"prišla cisárska komisia nás vypočúvať." Bol to 
dsársky auditor s pisárom, ktorý nás každého 
osobitne vyspytoval sa a vypočul. Protokol bol 
napísaný a podpísaný. 

Nepamatám sa určíte, ale myslím, že to bolo 
12. januára, keď profos prišÍel v úplnej paráde 
a vyzval nás, aby sa nám páčilo s ním lIZU Seiner 
Excellenz, dem Herm k. k. General der Ka
vallerie Grafen Wrbna,k. k. Platzkommandanten 
von Pes!''' Nuž šli sme ta. Wrbna býval v pa
láci grófa Ladislava Károlyího s bánom Jela
čičom. Pred palácom na ulici bol oddiel serežanov 
s puškami do kozlov složenými a pti ohňoch. 
Wrbna nás prijal prívetive a zvestoval nám, že 
sme na slobodnú nohu postavení a že mažeme 
ísf kam chceme. Opýtal sa nás tiež, čo počneme 
a kam pojdeme. My jsme odpovedaH,že domov 
a ta. kde sú maďarské vojská a maďarské 
vrchnosti, ísť nemažeme, lebo že by nás vnove 
uvaznili. Ale že si žiadame ísť k Hurbanovi, 
medzi slovenských dobrovofníkov, len prosili by 
sme o passy, niečo peňazí a poukázky na 
foršponty. - Tie vám, vraj, dajú v Haupt
quartiere v Budíne u hlavného veHtefa,kniežafa 
Windischgratza ........ . 

..... Keď sme už boli na svobode, navštívili 
sme Kollára, ktorému sme i povedali, že sa stro
jíme ísf ku slovenským dobrovofníkom. On nás 
prepustil s týmíto slovy: "No, len choďte 
s Bohom a robte či dobre, či zle, len nech vedia, 
že Slováci žijú." A keď sme z jeho izby vy
chádzali, žehnajúci nás, urobil kríž za nami. 

Ján Francisci: Vlastný životopis. 
Turč. Sv. Martin. 1908. 

Mo j e tJ i se ň. 

Přislibujte si mně, 
poroučejte si mně, 
vyhrožujte si mně: 
přece zrádce nebudu! 

Moje barva červená a bílá, 
dědictví mé poctivost a síla; 
varte, Němci, já jsem Čech! 
hr! já jsem Čech! 

K. Havlíček Borovský: V Brixenu. 12. Vll. 1854. 

• 
Z čin n O S t i dra ]. M. H fl r b a n a. 

Nasledoval rok 1848. V svojej "Nitre" Hurban 
už roku 1844 bol napísal: !fH o j, bú r k y, že n t e 
že sa skor na Tatry a rozdujte tieto 
ohne skuvaného ducha - aby žiarily 
s v e fu '" Búrku predvídaf mohol i menej čujný 
duch. než Hurbanov, keď bol zahrúžený v po
zorovanie ved, vyvinovavších sa v Uhorsku. Za 
časov latinčiny obyvatefstvo Uhorska tvorilo je
den celok, medzi ním v požívaní politických 
práv nebolo rozdielu. Zákony, donášané na sne-

moch od 1830-1844. roku, postupne uvádzaly 
maďarskú reč do administrácie, súdov, církve a 
škol. Predošlá rovnoprávnosť bola narušená a 
maďarskej národnosti dávalo sa výnimečné 
prvenstvo a panstvo. Na prvý pohrad premena 
zdala sa byf ve!mi prirodzenou a bola by cel
kom prirodzená pre krajinu maďarskú, ako od
stránenie čudného pozostatku stredovekého, ako 
zamenenie mrtvého jazyka živými no snemy, 
predstavovavšie len privilegované triedy, usta
novovaly bez národov, a národy boli zbavené 
podstatného práva. Nemaďarské národy mohli 
požívať ochranu zákona, upotTebovaf cirkev a 
školu, len ak po maďarsky znali, nasledovne nie 
ako občanía sv oj ho štátu, lež ako Maďari. Keď 
zavítal zvláštny, oči otvárajúcí, posmefujúci 
1848-my rok, Slováci už malí trpké, ve!mi trpké 
zkúsenosti. Máme chodily deputácie i do Viedne, 
nevymohlo sa nič, ani len potvrdenie "Tatrína", 
spolku, ktorého ciefom bolo vydávanie kníh. 
A zvláštny rok 1848-my, rozumie sa, ešte po
smelil Maďarov. Horlivci slovenskí loyálne a 
mierne prednášali žiadosti svojho národa, štúr 
ešte dňa 31. marca, keď už vialy zástavy ma
ďarskeí revo!úcÍe, keď on na sneme už dávno 
nemohol sa obstáf pred fanatikmi, v úvodnom 
článku svojich novín privolával svob ode na 
slávu, plesal, že "fud náš je už svobodný, už 
bude raz obyvatef krajiny a človek". naliehal 
už len na nevyhnutné národné potreby, pripra
voval k podpisovaniu rekursu, a počiatkom 
apríla predsa vyhlásili náhly súd (štatárium) pre 
slovenské stolice a mestá. S čistým svedomím, 
že oni nedopúšťajú sa priestupkov, proti akým 
nariadený je náhly súd, Slováci ešte 10. mája 
poschodíli sa do Lipt. Sv. Mikuláša formulovat 
svoje žiadosti, ktoré budú predkladaf stoličným 
kongregáciam, snemu, ministerstvu, palatínovi 
i samému krá!ovi. Žiadosti tže boly: právo slo
venskej reči v obciach, stolici, súdoch, školách, 
cirkvÍ, svoboda tlače, sriadenie agrárnych po
merov, a predsa do Liptova dobehnul komisár 
maďarského ministerstva, ktoré utvorilo sa na 
úsvite veku svobody, rovnosti a bratstva, lapať 
účastníkov shromaždenia. štúr, Hurban a Hodža 
zachránili sa lenútekom z Liptova. V ten samý 
deň 10. mája v Nitre do stoličného shromaždenia 
prišli Jaroslav Bonk a I'.udovít Šulek predniesf 
žiadosti svojich vysielatefov, obcí horno-nítrian
skych, a boli tam uvaznení.") O žiadosťach slo
venského n.ároda Kossuthov "Pesti Hirlap" na
písal, aby Slováci, jestli v Uhorsku chcú mať 
práva, vydobyli si jich mečom."*) 

Tu nebola možná len jedna vorba. A predsa -
Slovákov vraj kamarila voštvala do boja proti 
Maďarom! 

Búrky Hurbanom predvídané, áno netrpelive 
očakávané, príhnaly sao A on nena!akal sa jich 
ani vtedy, keď už videI, čo je to, keď hneď prvý 
blesk zkrižoval sa nad hlavou jeho. Veď on oča-

"J Po štvrťročnom vazení Borikovi podarilo sa utiecf; 
za 14 mesÍacov mučeny Šulek umrel v komárňanskej pev
nosti. 

.0) A Horvatom na sneme Kossuth pyšne zvolal: "Kde 
leží Horvatské kráfovstvo? Ja znám len horvatské sto
lice, ktoré patría nám." 

* 

kával od búrok, že "rozdujú skuvaného ducha" 
slovenského. Už predtým bol vypovedal: "Cez 
hroby svojho zemského pokoja - mládenec letí 
so svetom do boja" ... Niektoré kraje slovenské 
už boly pripravené. Že Slovákom bude treba so 
zbraňou v ruke bránif si národnosf, ukázalo sa 
vtedy, keď tudovit Stúr, loyálny, seba premá
hajúci štúr, už v marci nebol bezpečný ani na 
sneme, ani v samom Prešporku a musel odísf 
do Viedne. V Nitrianskei stolici Hurban hned 
potom mal sa k veci: ,.Keď Maďari už boli prišli 
k najvačšej moci, maďarské trojbarevné zástavy 
v celom Uhorsku povievaly po važach, verej
ných i súkromných domoch, po mestách stavaly 
sa stromy svobody, cisárske orly sa strhávaly, 
garda po vrškoch a dolinách sa zvftala: v tom 
čase v Nitrianskej stolici objavia sa slovenské 
bielo-červené kokardy, po važach a domoch 
vejú slovenské zástavy, po mestách a kopani
ciach ozýva se pieseň: "Bije zvon svobody, čujte 
ho, národy!", držia sa schodzky a naposledy vy
stúpi Hurban n a z á k o n n e i c e s t e v e rej -
n é h o s hro maž ď o van i a s a, vyučuje fud 
o jeho národných právach, jemu tak ako Maďa
rom od Jeho Jasnosti udelených a pojistených, 
a rokuje s ním o jeho politickom stave:"') To 
bolo pole pre silnú osobnosf Hurbanovu. Tu mo
hol odokrývať ohne, ktoré v ňom horely. Už 
v Prešporku, v kruhu mládeže, najradšej hovo
rieval o velikom poníženi a zkaze slovenského 
národa; tu, v týchto nitrianskych shromažde
niach v apríli 1848. roku hlásal národu svojou 
úchvatnou výrečnosťou: "Starali ste sa od viac 
sto rokov o hory a role, hnoj a dobytek, Slo
váci! a čo ste si vystarali bez ž i v o t a n á -

d ' h 1"**) ro ne o. 

V Nitriansku rud bol už v moci Hurbanovej. 
Keď na ceste z liptovsko-svato-mikulášského 
shromaždenÍa Hurban a štúr nanovo zvedeH, čo 
je .. svoboda", ktorú Maďari dali Slovákom, 
horko-ťažko oba dostali sa za hranicu,"""') za hra
nicu "svobodnej" vlasti, a šťastne siš1i sa v Prahe 
na slavianskom kongrese. Za nimi do Prahy do
stal sa i Hodža. Z Prahy Hurban odišiel k Juho
slovanom do Záhrebu. Bolo treba hYadaf pomoc. 
V Záhrebe na sneme bofastným hlasom pred
niesol biedy slovenského národa a výrečnosiou 
svojou natol'ko pohnul Horvatov, že uzavreli 
položíf za podmienku pokoja s Maďarmi, aby 
za národnosť pozatváraní Slováci boli vypustení 
a :celý slovenský národ aby stal sa rovným 
v právach Maďarom. Okrem toho bol sostavený 
príhlas k Slovákom, ktorý snem horvatský mal 
rozposlať po Slovensku. Horvatské časopisy 
uverejnily Hurbanovu reč celú po slovensky, 
tak ako ju poveda1. Zo Záhrebu Hurban šieI 
do Slavonie, odtiaf do Karlovíc k Srbom. Vrátil 
sa koncom augusta do Víednea doniesol i po
trebné veci k dielu i srub ďalšej bratskej pod
pory. 

Joz. škultéty: Pamiatka J. M. Hurbana. 

*} M. Dohnány: Historia povstanil!! slovenského. 
~) V reči na Myjave 25. apríla držanej. / 

."") štúr pričínením Jána Galbavého. ktorého nech Pán 
Boh oslávi. 
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Čes k á melo d i e. 

A· ještě jednou - snad to přemnoho 
již slzí žádám písni jednou tady -
jen to: vždyť červnové ty barikády 
vám bratra vzaly víc než jednoho -
ta lvíčata, co nechtěla být roby! 
Hle, ještě dnes tam slzu matčinu 
zřím pusté na Emauzích vlažit hrobyl 
Těch, bratří, želte padlých hrdinů. 

ú, Bože, byl to podivný tak čas, 
když s Hradčan skočnou děla zahoukala 
a mnohá, včera s dětskou co si hrála 
paž, s těžkou puškou pospíchala v kvas! 
A byly, Bože, podivné to matky, " 
co posílaly v bitvu klučinu: 
"Tu palaš, synku - nevrať se mi zpátky, 
leč obejmu tě zas co hrdinu'" 

J. V. Sládek: Ruch 1868. 

S t a teč n o s t P o I i t i c k á. 

Stálost, vytrvalost a neohroženost politická 
jsou vlastnosti, které nevyhnutelně národ míti 
musÍ, chce-li upevniti svoje" práva a svou svo
bodu: bohužel ale těchto vlastností ještě po
řídku nalézáme. Jak mnohý mezi přáteli svými 
aneb někde v hostinci, anebo jak říkáme za 
větrem až přespří1iš zuřivý a radikální člověk, 
svěsí hlavu, ohne hřbet a poníží svou mysl, jak
mile s ouřady co činiti má, jakmile strana jemu 
ve smýšlení politickém protivná zvítězí a své 
odpůrce ustrašovati a pronásledovati počíná. 
Jak mnohý, jenž v roku 1848 bouřlivým svým 
radikalismem až všechno děsil; jemužto tenkrát 
všeho bylo málo, jemuž se celý svět zdál býti 
neliberální a reakcionářský, jak mnohý, pravím, 
oublavní radikalista z minulého roku obchází 
nyní s kloboukem v ruce jako zmoklá slepice 
v ustavičných ouzkostech, aby si někdo ne
vzpomněl na jeho loňskou zuřivost. 

Jaká jest asi příčina tohoto tak obyčejného 
úkazu? Ovšem jest příčin více, my však z~e 
jen na jednu hlavní poukázati obmýšlíme. Ze 
jsou vůbec lidé beze všeho mravního charak
teru, kteří vždy jen s tou stranou drží, která 
vyhrává, kteří se tedy i vloni beze všeho pře
svědčení a bez mravního pudu k liberální straně 
přidali, domýšlejíce se, že musí zvítězit a že 
pak při tom i oni uloví lecja~ý výnosný 0;třá
dek nebo něco tomu podobneho: o tom vsem, 
jakožto věci příliš sprosté, obyčejné a mizerné 
nechceme ani slov šířiti. Takoví lidé budou 
dnes sloužiti absolutní vládě za denuncianty a 
za biřice, a zítra, kdyby se věci obrátily, bu
dou své nejpoctivější spoluobčany věšet na lu
cerny" a připravovat pod ~~mo~inu, .vždy ~le 
budou vyhledávat beze VSl svedomltostt len 
svého špinavého zisku. 

My však zde jen chceme jednati o poctivých 
ale slabých lidech, a o příčině, proč oni jsou 
nestálí a lehce zastrašitelní ve svém politickém 
smýšlení. Příčina toho jest neurčitost a nejas
nost jejich po 'litického smýšlení. Puzeni jsouce 

jenom okamžitým citem a neurčitým nadšením, 
nedovedli si ještě utvořiti v hlavě pevný sy
stém politických zásad, a proto kolikráte jim 
v nadšení přeskočí několik koleček a hodiny 
jejich politického smýšlení hrozně hřmotí, na
jednou ale zase bez pohnutí státi zůstanou. 
Právě proto, že se jejich smýšlení politické ne
zakládá na dobře promyšlených a ustálených 
zásadách, lehce se zaleknou a netroufají si to, 
co skutečně smýšlí, vždycky tak činem vyznati, 
oni mají jen jakousi sváteční politiku mezi přá
teli a při sklenici, ale všude ve skutečném ži
votě jenom všední. Když slunce svítí liberální 
straně, poletují jako motýlkové v nejpestřejším 
barevném blesku; když ale se obzor zahalí 
mraky a od daleka bručí vládní hrom, již hned 
zalézají jako červíkové do svých dírek. 

" Mužové ale, kteří dle pevných zásad smýšlejí, 
kteří si utvořili pevná nezrušitelná pravidla 
v politice, přes které nikdy ani nepřeskočí 
ani nepodlezou: takoví dovedou včas pří ... 
lišné politické bujnosti odporovat přemrštěn
cům, a nedbajíce, že při tom často utrží 
nezaslouženě nadávky, umějí ochladiti jejich 
přílišnou zapálenost a uchrání tím kolikráte 
vlast od velikého neštěstí, za to ale se také 
nebojí v zarmoucených dobách politické sklí: 
čenosti povznésti neohroženě hlasu svého proti 
škůdcům a nepřátelům svobody. V politice musí 
každý napřed sám se sebou a se svým svědo
mím býti urovnán a přesvědčen, že nic nespra
vedlivého a nic pro" vlast škodlivého nežádá, 
pak ale když jednou tohoto přesvědčení nabyl, 
nesmí se také báti a ostýchati, toto své pře
svědčení jakožto věc dovolenou a poctivou 
všude a před každým a buď si to císař sám, vy
sloviti a zastávati. Jen takovým způsobem může 
opravdu svoboda pravá vzniknout a pro bu
doucnost se ustálit. 

K. Havlíček Borovský: Duch Národních novin, ll. díl. 
Praha. 

o ceniralisaci a národní rovno
p r á v n o s t i v R a k o u s k u. 

Svoboda vůbec jen tam možna jest, kde 
všickni oučastníci společnosti jakékoli požívají 
stejného práva, kde nikdo není rodilým pánem, 
nikdo rodilým otrokem druhého; čemuž však 
nikoli se nepříčí, aby pro dosažení oučelu spo
lečnosti jedni stáli v čele, vedli a poroučeli, 
druzí následovali a vésti se dali, t. j. poslou
chali. Ve svobodném konstitučním st~tu platí 
zákonové všem občanům stejně; co Jednomu 
právo jest, musí právo býti také druhému, aniž 
kdo ze zákonu a z práva obecného vyloučen 
"býti smí. Slovem, konstitucí jest jen provedeni 
ve státu známé oné a věcné zásady všeho práva 
i vší spravedlivosti: čeho sobě nechceš, jinému 
nečiň. Každé jakékoli nadpráví, každá iakákol~ 
výsada (Vorrecht, privilegium},:. každ~ jakákol: 
podrobenost, která neplyne pnrozene a nt;tne 
z potřeby dosažení oučelu státního, - neJsou 
nic jiného, než skutečné vyjmutí z práva, tedy 
negací práva, t. j. nepravost, křivda, bezpráví. 

Každá takováto výsada může tedy jen pouhým 
násilím, nikoli právem uvedena i udržena býti 
ve státuj násilí pak vede za sebou všude stav 
války, v nížto všecko přirozené právo se za
pírá, mizí a hyne. 

Obrátíce sady tyto, samy v sobě světlé a bez
odporné, na skutečné poměry národů v Ra
kousku, nemůžeme neseznati, že při tolikeré 
rozličnosti národů těch ouplná jejich rovno
právnost nejen za neodbytnou výminku celé 
konstituce, ale i za mravní základ samé říše 
považovati se musí; tudíž že o jakékoli nad
vládě germanismu a maďarismu nad Slovany 
a Rumuny nikdy více ani řeči býti nesmí. Ji
náče zajisté vypadli bychom z oboru práva 
opět do zádavy a křivdy, stát právní proměnil 
by se nám opět ve stát násilný a pokoj ve 
válku, třebas na oko i dušenou. 

Je-li to vše pravda, co jsme dosavad před
nesli, tedy otázka o centralísaci, kterou naše 
ministerium v Rakousku zavésti a upevniti se 
snaží, samo sebou rozhodnuta jest. Centrali
sace ta pro Rakousko již z té příčiny se ne
hodí, poněvadž stojí ve přímém a nevyhnutel
ném odporu s mravním základe"m celé říše a 
konstituce, s rovnoprávností národův. Ministe
rium mluvívá sice také o rovnoprávnosti, ale 
povážíme-li způsob, kterým ji provésti usiluje, 
museli bychom formulovati smysl jeho po 
pravdě takto: "rovnoprávnost všech národností 
v Rakousku, s nadvládou však němčiny," Jeli 
to ještě rovnoprávnost? můželi nadvláda ta
ková jiným národům diktována býti právem a 
mimo násilí? a můžeH násilím takovým upev
něn býti pokoj a stálost říše? 

Nechceme zde ani přísně na váhu bráti, proč 
ku př, v Uhersku nyní všude německé ouřado
vání se zavádí: Uhry nacházejí se posavad ve 
stavu válečném, a to není řádný stav konsti
tuční. Ani na to příliš nyní doléhati nebudeme, " 
proč ouřadům českým před něko1ika měsíci za
povězeno bylo užívati mezi sebou jazyka čes
kého; tento v každém ohledu neospravedlnitelný 
skutek zdá se, že cestou nekonstituční u vlády 
vylouzen byl, aniž bohdá u nových ouřadův 
bude míti platnost, an přesahuje i přes ty meze, 
které ministerium samo při své centralisaci sta
novilo. Vezměme v úvahu jen poměry ty, které 
z ústavy ode 4. března nutně a nevyhnutelně 
plynouti mají. 

Paragrafem 35. a 36. ústavy té vázány jsou 
všecky vyšší národní snahy a všechen politický 
parlamentární život k. j~dínému centrum říše, 
k říšskému sněmu; neb-oť sněmové zemští ne
mají než jistá "nařízení" (Anordnungen) činiti 
o věcech svých domácích méně důležitých. Ná
sledovně ono vše absorbující centrum buďto 
stane se pravou směsicí u věže Babel, aneb 
jeden jediný jazyk (ku př. německý) přijat bude 
de facto za jazyk centrální. Tím ale skutkem 
vyloučeni budou všickni ostatní jazykové zemští 
na vždycky ode všeho veřejného parlamentár
ního života. 

I nebude ani na této ráně dosti, ale vláda 
centrální, užívajíc téhož jazyka, vyloučí nápo
dobně všecky ostatní jazyky ze všech oborův 
administrace vyšší. Takováto nerovnost nejen 

vývrátí až do dna všecky ty liché řeči o rovno
pr~vnosti národův a postaví pouhý klam za 
mravní základ říše, ale stane se i smrtelně ne
bezpečnou pro všecky ty národy, kteří kromě 
Rakous buďto ani néžijí, aneb aspoň politického 
života vyvíjeti nemohou. Národ zajisté, kterému 
každé národní, politické a parlamentární pohy
bování na věky odjato jest, kdežto zatím sou
sedé v plné míře jeho požívají, - takový národ 
·propadl neúchranně dříve neb později zahynutí 
svému co národ, a proti smrti takové není na 
světě léku. V takovémto smutném pádu nachá
zeli by se tedy nejen Čechoslované a Maďaři, ále 
i Jihoslovani a Rumuni; neb i tito spokojiti se 
nechtějí a nemohou tou nadějí, že as kmenovci 
jejich v Turecku předejdou je příkladem veřej
ného života politického. Všickni tedy národové 
tito nemohou, ač by sebe raději chtěli, svoliti 
k centralisaci dotčené, poněvadž skutkem ta
kovým podepsali by sami ortel smrti své a spá
chali by samovraždu. Žádný poctivý represen
tant národu svého nemohl by s dobrým svědo
mím podvoliti se v to na říšském sněmu; a 
kdyby to i učinil, nevíme, mohl-li by skutek ta
kový právem místo míti, jelikož slibové a zá
vazkové nemravní dle božského i lidského 
práva za neplatné se uznávají. 

Co tedy jest činiti, aby nesnázím a rozpakům 
takovým dle možností se vyhovělo? - Pomoc 
jest tu, aspoň v theorii, velmi snadná; ale 
i v praxi nikoli nemožná. Potřebi-tě zprosta pře
saditi několik článků z paragrafu 36 do para
grafu 35, a ustrojiti dle toho celek ústavy. Po
třebí jest dopřáti jednotlivým národům rakous
kým tolik autonomie, tolik svobodného politic
kého pohybování, tolik vlastního parlamentár
ního života, kolík stačí, aby bez ujmy jednoty 
říšské rovnoprávnost národů stala se pravdou, 
a kolik potřebí, aby odstranilo se nei en sku
tečné nebezpečenství, ale i boleplodná tvárnost 
helotismu u jedněch, panství u druhých. Pokud
koli národové budou míti příčinu, báti se o ná
rodnost svou, potud nebude v Rakousku nikdy 
spokojenosti ani míru. 

Fr. Palacký. 
K. Havlíček Borovský: Národní noviny ze dne 23. prosince 

r. 1849. 

Jt.. 

N y něj š í S t a v R a k o II S k a. 

V tomto nástinu nehodláme pojednávati dů
kladně o situaci Rakouska, aniž podati obraz 

" přesný ve všech směrech. K tomu bylo by za
potřebí opsati spoustu statistických dat, jež 
jsou v obsažných pracích, které pravidelně 
uveřejňuje c. k. kancelář administrativní statis
tiky za řízení p. barona Czorniga; avšak musili 
bychom též míti po ruce jinou řadu fakt a cifer, 
jichž na neštěstí nemůže p. baron Czornig znáti 
a uveřejňovati stejně podrobně, o nichž se ve
řejnost dovídá jen porůznu a náhodou, neb spíše 
z nutnosti, jako kdysi aféra Eynattenova.*) 

*l Generál EynaHen (1798-1860) stal se r. 1859 ře., 
dUelem vojenské administrace rakouské; zpronevěřil veliké 
částky peněz a zavinil nedostatečné zásobování voj ska ve 
válce italské. Byv usvědčen, oběsil se. 
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Delší pobyt v hlavních městech jednotlivých 
států této podivné země, kam nás vedly 
naše' věci, rozmluvy s vynikajícími osobami 
každého národa a všech stran, pozorná četba 
jejich publikaCí, vážné zkoumání potřeb obyva
telstva, příčin jich vzájemných bojů a stížností 
proti vládě, to vše nám umožnilo. abychom 
dobře poznali situaci. Pokusíme se věrně vy
stihnouti své dojmy a podati čtenářům obraz 
národností, z nichž se skládá císařství rakouské, 
jakož i vylíčiti poměry, v jakých by!y mezi se
bou a v jakých jsou nyní. 

Podle našeho názoru nejvážnější příznaky ne
mocí Rakouska jsou: 1. Všeobecná nespokoje
nost, způsobená nedostatkem života ústavního. 
2. Nespokojenost utlačovaných národností, způ
sobená snahou, je germanisovati. 3. Tíseň fi
nančnÍ. 

Kromě toho nedostatek dobré vůle u vlády, 
jež nechce se dáti na dráhu reforem a zachrá
niti stát obětováním drahých reminiscencí na 
starý režim. Připojte k tomu neschopnost ny
nějších státníků, nalézti a užíti energických pro
středků, jež by byly s to, aby přivodily úplnou 
přeměnu, sousedství neklidných národů, sklíče
nost armády i hrozící válku, a budete míti 
spoustu příznaků, jež u vás vzbudí pochyby 
o radikálním vyléčení, ne-li o existenci nemoc
ného. 

Finanční situace Rakouska jest každému 
známa. Na všech evropských bursách záznamy 
rakouské renty isou nejnižší, poněvadž není 
země, jejíž finance by vzbuzovaly u obchod
níků méně důvěry. Rakouské bankovky, Jez 
jsou nyní jedinou běžnou měnou říše, ztrácejí 
při výměně za ražené stříbro třetinu i více. 
Renty 5% pohybují se mezi 60 až 70 zL; říšský 
dluh 5%, jehož úroky jsou splatny ve stříbře, 
nevyšine se nad 70 až 80 zl. Průmyslové pa
píry nejsou znamenány rovněž o mnoho lépe. 
Státní úvěr jest takový, že není možno uchýliti 
se k nové půjčce bez' přijetí nejzhoubnějších 
podmínek. Kapitalisté nemohou se odhodlati, 
aby riskovali své fondy, leč že jsou přilákáni 
přemrštěnými, v pravdě licJ:lVářskými úroky, jež 
jim dovolují, aby za několik let si nahradílí vlo
žený kapitáL 

Bylo by možno žádati od poplatníků větších 
obětí, aby finance byly vybaveny z této tísně? 
V očích každého, kdo zná počet obyvatelů Ra
kouska, jejich příjmy, stupeň jich průmyslového 
rozvoje, krátce jejich všeobecnou vzdělanost, 
jest to naprosto nemožno, leč by měli býti 
uvržení v bídu tím, že by se uvalila daň, roz
hodně zhoubná, nejen na důchody, nýbrž i na 
výrobní kapitály. Abychom se o tom přesvěd
číli, stačí porovnati břem~na, jež spočívají na 
poplatníku rakouském, s břemeny ostatnich 
zemí; a přece Rakušan, hledě k jeho výrobnín: 
sílám a zdanitelnému důchodu, nemůže býb 
srovnáván s Angličanem, Francouzem, ba ani 
s Prušákem neb Sar dem. Byly by to stěží 
pouze provincie německé a české, jež by mohly 
obstáti při tomto srovnání, pokud se týče bo
hatství průmyslu a produkce vůbec. Benátsko, 
ačkoli. v tomto směru mohlo by býti počítáno 
k . řečeným provinciím, jest nicméně pro stát 
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pasivní pro mimořádné výlohy všeho druhu, 
jichž vyžaduje, a hlavně pro rozvinutí ohrom
ných síl vojenských, jež je nutno tam udržovati, 
aby bylo zachováno. Řekl jsem, že jest ne
možno žádati od poplatníků větších obětí, ne
boť výměra daní dosáhla již výše nesnesitelné. 
Vskutku, otážeme-li se některých velkostat
kářů, jejichž příchylnost k vládě jest nade vši 
pochybu, odpovědí vám, že výtěžek jejich po
zemků nerovná se částce, kterou musí platiti 
státu, provincii a obci. Snadno se řekne, že ma
lým výnosem jest vinna špatná správa, zejména 
exploatace půdy, jež nikterak neodpovídá po
kroku, i akého dosáhlo zemědělství a zeměděl
ský průmysl za našich dnů. Aby rakouské země
dělství, jehož produkty budou ještě dlouho hlav
ním pramenem bohatství, bylo přivedeno na 
výší cizího zemědělství, bylo by zapotřebí ve
likých zlepšenLKromě kapitálu bylo by třeba 
lidí, kteří by ho dovedli použíti a zejména lidí 
poctivých, jichž se vždy nedostávalo: neboť není 
možno, aby byli schopní lidé v zemi, kde není 
odborných a praktických škol, jež by je vycho
valy, a lidé poctiví bez svobody. Jediné občan 
svobodný hledí zachov,ati svou důstojnost; onen, 
jehož společenské postavení není o mnoho vyšší 
než postavení nevolníkovo, málo dbá pohrdání 
neb nevážnosti, jaké jej vydává v plen korupce 
neb jakákoli jiná příčina. Kromě toho statky 
vysoké šlechty rakouské mají zhusta takovou 
rozlohu, jaká se nenajde nikde na světě, leda 
v Rusku. Leckterý takový pán má území roz
sáhlejší, než jest území některých malých států. 
německých a počítá na tisíce lidí, kteří jsou za·
městnáni při exploatacF a hlídání jeho polí a 
lesů, Taková exploatace, převyšujíc veškery 
meze soukromého majetku, nabývá všech vad 
exploatace státní. Stává se velmi nákladnou a 
málo výnosnou. Aby se odpomohlo těmto zhoub
ným nepřístojnostem, bylo by zapotřebí rozdě
Hti velkostatky a zrušiti fideikomisy, jež však 
jsou pokládány za jednu z hlavních basí mon
archie. V Rakousku nevidíme ani k o Ion ů ani 
far má ř ů a jest jen velmi málo osob, jejichž 
vědomosti zemědělské, jejichž poctivost a blaho
byt dodávají velkostatkářům dosti důvěry, aby se 
odhodlali třebas jen pronajmouti jim část svých 
ohromných domén. Ježto velkostatek zaujímá 
sám o sobě asi dvě pětiny veškeré půdy, bylo 
by nutno, aby se zvýšily idanitelné důchody, 
rekonstruovati ze základů celou společenskou 
budovu. Ostatně i malé statky jsou tak zatí
ženy, že velmi často nelze dobýti daní, leč do
nucením neb expropriací, jestliže ovšem sedlák 
raději se neodhodlá k lichvářské a záhubné 
půjčce u židů. Domy jsou zatíženy daněmi rov
najícími se 35% čistého výnosu. Malý průmysl, 
odedávna v tísni, nemůže již dostáti svým zá
vazkům, Obchod a velkoprůmysl jsou v tísni 
pro nedostatek úvěru a kapitálů, vysokou míru 
úrokovou, pro neustálé variace v kursu peněz 
a špatně pochopené zdanění, jež značně oslabilo 
dva tuzemské průmysly pro zemědělství ne
zbytné: cukrovarnictví a lihovarnictví. Zejména 
pak lihovarnictví bylo tak krutě zasaženo tímto 
zdaněním, že nejhlavnější přístav této země, po 
výtce rolnické a úrodné, Terst, shledává vý-

hodnějším vyvážeti raději líh z Pruska, jenž se 
tam dopravuje přes Rakousko. 

Zcela jinak jest tomu ve Východní Části říše. 
Nechceme urážeti ničí sebelásku. Šlechta pol
ská, uherská a chorvátská jest zajisté vzdělaná; 
setkáváme se s obyvatelstvem velmi vzdělaným 
i ve velkých městech, roztroušených v těchto 
zemích. Avšak přes to, není možno zváti c i v i
I i s o van Ý m i (v obvyklém toho slova smyslu) 
země, kde, jak to vidíme ještě dnes v Uhrách, 
zemědělství z valné části jest ještě na stejném 
stupni jako za časů biblických. Obilí se mlátí 
způsobem, že se vyšlapává soumary; prostá díra 
nahrazuje špýchar; velká část úrodné půdy jest 
ponechána dobytku, který jest chován po způ
sobu nomádůj obchod, který jest v rukách židů, 
cizinců a podomních obchodníků, týká se téměř 
výhradně surovin, neb nanejvýše předmětů k ži
votu nezbytných; průmysl jest -I:éměř neznám, 
vyjma četné vinopalny, jež vyssávají a ohlupují 
ubohý lid, několik cukrovarů, doly a závody 
metalurgické. Průmyslová výroba nestoupá nad 
spotřebu místní a nadto, co jest nezbytně nutno; 
jest tam na miliony lidí, kteří nemají jiného 
luxusního předmětu než své šaty, vyrobené ze 
lněných a vlněných látek, jež zhotovují ženy 
v prázdných chvílích, a ovčí kožichy, jimiž se 
pokrývají. V této zemi možno někdy po celé 
dva dny jíti nebo jeti vozem stále pískem, a 
nenajdete upravené cesty, města ani městyse. 
Počali zaváděti v této zemi železné dráhy; 
avšak byli by lépe učinili, kdyby jí byli pro za
čátek dali železné vozy; neboť na jihu Uher vi
díme selské vozy, na nichž není železa, tohoto 
drahocenného kovu, ani unce. Odtud jest ještě 
hodně daleko k tisícům báječných strojů, jimiž 
Angličan zdesateronásobuje výtěžek své půdy. 

Mohou býti takové země srovnávány, pokud 
se týče produkce a zdanitelného výnosu, s pro
vinciemi, o nichž jsme mluvili výše? Jest patrno, 
že největší část říše nemůže býti zdaňována 
v stejném poměru jako země německé a české, 
zvláště pak Dolní Rakousy, Čechy vlastní a Mo
rava, pročež břemena, jež spočívají na těchto 
provinciích, j sou poměrně tím větší. Rakouský tisk 
neúnavně vychvaluje nevyčerpatelné prostředky 
Rakouska a zejména Uher; připomíná nám to 
oficielní tureckou frási: S u 1 tán dal tom u 
a tomu ze svého nevyčerpatelného 
p o k 1 a d u atd. Víme nyní, kterak se dívati na 
tento ne v y č e r pat e 1 n Ý p o k I a d Jeho V zne
šenosti, Bohatství Uher jest nevyčerpatelné, t. j. 
země jest bohata půdou a dolYi nynější produkty 
budou moci býti zdvojnásobeny, ano í zčtver
násobeny, až se rozvinou síly, zlepší zeměděl
ství, zvýší spotřeba, vytvoří průmysl atd. atd. 
Avšak, aby se dosáhlo toho všeho, jest třeba 
kapitálu, podnikavých lidí, hustšího obyvatel
stva, škol, cest, továren, železnic, kanálů, a 
zvláště zúrodňujícího vánku svobody; krátce ci
vilisace. Padesát, sto let musí uplynouti, než se 
dosáhne výše, na jaké stojí Německo neb' Francie. 
Bylo by velmi podivným omylem domnívati se, 

. žE! možno obtížiti zemi dluhy a daněmi poměrně 
ku přírodnímu bohatství, jež může poskytnouti 
v budoucnosti. Toto nevyčerpatelné bohatství 
isou důchody, jež země vydá později nebo spíše, 

jež by mohla dáti při rozumné exploataci. Avšak 
jedno německé přísloví nás učí, ž e žid ne d á 
nic z a t o, c o b y m ohlo býti. Rusko má 
také území, rozlohy stejné s Rakouskem, mající 
krásné podnebí, kraj amurský, jehož půda jest 
netknuta, úro dna, jak se tvrdí, plna stříbrných 
žil, uhelných i železných dolů, s krásnými lesy, 
skvostnými přístavy, brázděný splavnými ře
kami, krátce obdařený vším, čeho je třeba, aby 
se z něho stala bohatá země. Avšak, zdaž by 
mohl ruský car uvaliti daně na tuto zemi, plnou 
nevyčerpatelného bohatství, a obtížiti ji úměrně 
k výnosu, jejž bude dávati za sto let? 
Očekávajíc výtěžek, který teprve toto 

ohromné bohatství má poskytnouti, Rakousko 
pečlivě zdanilo všechny důchody nynější; není 
důchodu, byť byl sebe nepatrnější, aby nebyl 
stižen daní. Od roku 1848. daň pozemková a 
daně, jež z ní vyplývají, se ztrojnásobily, 
všechny ostatní se zpateronásobHy, a některé 
dokonce zdesateronásobnily, a ku podivu 
v tomtéž období časovém státní dluh se téměř 
ztrojnásobiL Summy nynějšího dluhu, přiznané 
i nepřiznané, páčí se téměř na 3 miliardy zla
tých, t. j. sedm a půl miliardy franků. Z bý-

. valých států rakouských chtěli vytvořiti moc
nou a silnou říši pomocí jednoty, centralisace 
a absolutismu. Proto také po způsobu revoluce 
francouzské, avšak ku prospěchu absolutismu, 
byla zvrácena stará zřízení historická. Aby byl 
potlačen veškerý odpor a ponechána volnost 
císařské politice, bylo třeba zvýšiti počet voj
ska na šest set, potom na osm set tisíc mužů. 
Můžeme-li věřiti oficiálním listům, počet ra
kouských vojáků za poslední války dosahoval 
jednoho milionu, takže za našich dnů, kdy, 
bohužel, všechny vlády o překot se snaží zvý
šiti počet vojska, Rakousko má poměrně 
k svému obyvatelstvu, ano i absolutně, nejčet
nější armádu, ne-li nejsilnější. Po celá léta tato 
armáda pohlcovala všechny příjmy státní. Aby 
se mohlo čeliti ostatním vydáním a splácení 
dluhu, bylo nutno uchýliti se k půjčce. Tak se 
stalo, že summa, potřebná k zúročení státního 
dluhu, rovná se téměř celkovému příjmu, jejž 
stát vykazoval na počátku vlády císaře F erdi
nanda, takže každý rakouský poddaný, přichá
zeje na svět, jest obtížen dluhem více než 200 
franků, Může tento stav věcí potrvati? Může 
býti změněn reformami? Dělejte reformy, jaké 
vám bude libo; aby se uspíšily, bude potřebí 
peněz, t. j. učiniti nové dluhy. Bez záruky ná
rodního zastupitelstva nepodaří se zlepšiti 
účinně úvěr, leč že by se chtělo zjednati novou 
půjčku na přemrštěný úrok, zvýšiti břemena, 
která již beztak obyvatelstvo drtí, a obtížiti do 
budoucna poplatníka břemenem, jeho silám 
zcela nepřiměřeným. I kdyby reformami se po
dařilo zjednodušiti administrativní stroj, zredu
kovati všechny položky rozpočtové v rozum
ném poměru a vyrovnati aktiva s pasivy, 
přece ještě bylo by mu vždy snášeti tíhu ohrom
ného dluhu! A potom jak umořiti staré dluhy? 

Jsme daleci toho, abychom chtěli podávati 
návrhy na úpravu rakouských financí! Tato 
starost přísluší ministru financí, a jsme pře
svědčení, že jí má plný portefeuille, Avšak, ať 
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jest tento ministr sebe schopnější, jest viděti, 
že obchod nejde, že úvěr státu se nezlepšuje, 
že příjmy jsou nedostatečny, že Banka neob
novuje platy v kovových penězích, tolikráte 
slibované, a že v celé monarchii, vyjma Benát
sko, není viděti v oběhu mince v ceně 5 sous. 

Všichni rozumní mužové souhlasně tvrdí, že, 
má-li se odpomoci tomuto stavu věcí, bylo by 
třeba: 1. odstoupiti Benátsko za velkou ná
hradu; 2. oktrojovati ústavní zřízení, přiměřené 
historii a zvláště národnosti každého státu říše; 
3. snížiti rentu na 30/0; 4. zmenšiti vojsko na tře
tinu jeho nynějšího stavu. 

Mluví-li se o zmenšení vojska, přívrženci 
vlády vám odpovědí ihned: veškeré zmenšení, 
hledíc k nespokojenosti obyvatelstva, jest ne
možno; třeba býti pohotově a čeliti událostem, 
jež by mohly nastati. Avšak neuvažuje se o tom, 
že vyddování vojska vyžaduje zvýšených daní; 
že toto zvýšení zvýší všeobecnou nespokoje
nost, a že bude třeba zase zvýšiti vojsko, aby 
se čelilo eventualitám atd. Kam povede tento 
bludný kruh? Jest přece již nutno, vyprostiti 
se z něho a uděliti ústavu, jež by odpovídala 
potřebám a přáním obyvatelstva. Potom ne
bude již třeba obávati se nijakých povstání; 
bude možno bez nebezpečenství pro stát zmen
šiti armádu, snížiti o toHkéž daně k velikému 
uspokojení všeobecnému, a důvěra v existenci 
vlády zlepší úvěr. 

Frant. Ladislav Rieger: Rakouští Slované a Maďaři. 
Praha 1906. Svět. knihovna 545-6. 

Z tcmcouzštiny přeložil Bedř. Štěpánek. 

Š a r i š s k á. 

Slovenské synove, mescani, panove, 
z hroboch na vas kriču vaši pradzedove: 
"Trimajce še sveho fudu, narodnosci, 
bo toto je žridlo vašej šceslivosci, 
a bez tej niemace žadnej buducnosci'" 

Alexander PaulovU: Černokňažnik, 1861. 

Memorandum svatomartinské 
1861. 

Národne prebudeným a v škole života, v borbe 
za práva národa slovenského otuženým sloven
ským národovcom ťažko bolo tedy pracovať "na 
národa roli dedičnej" s úspechom i v rámci 
októbrového diplomu. Ale oni jednako ne
ochablí a rozmýšfaním priš!i k presvedčeniu, že 
prvou podmienkou zdarnej práce je, aby národ 
slovenský mal svoj politický, hospodársky a 
kultúrny život tak usporiadaný, že by v svo
jom duševnom vývi1fe nikým a ničím n~bol ha
tený. Odstránenie prekážok tento vývin hatia
cich bolo národným programom najlepších sy
nov Slovenska. 

Na základe októbrového diplomu vymeno
vaní, alebo v reštaurovaných stoličných výbo-. 
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roch vyvolení administratívni a pravosúdni ma
ďarskí úradníci vytisH z úradov i tých niekof
kých slovenských národovcov I ktod od roku 
1850 boli vo verejnej krajinskej službe. SIo
venskí mužovia prišH do disponibility, medzi 
.nimi Ján Francisci, v tom čase radca pri ná
mestnej rade v Budíne, štefan Daxner, sudca 
pri okresnom súde v Kállove, a Viliam Pau
liny-Tóth, prvý stoličný komisár v Kecskeméte. 

Viedenská vláda obetovala ich maďarizmuj 
ale jestli by sa vyrovnanie s Maďarmi nevyda
rilo, vtedy malí byť na dokumenlovanie šetre
nej národnej rovnoprávností zasa postavení do 
úradov. 

Na šťastie národa slovenského všetci traja 
použili svojej disponibility pre osožnú národnú 
prácu. 
. Ján Francisci, bydlom v Budíne, vymohol si 
bez prekážok konc~siu pre politické noviny, 
ktoré pri spoluúčinkovani Mikuláša F erjenčíka 
od roku 1861 vydával v Budíne pod názvom 
"Pešť-Budínske Vedomosti". Tieto noviny staly 
sa hneď orgánom všetkých prebudených Slo
vákov. Do nich písalo všetko, čo na Slovensku 
perom vládlo, tedy' najlepší slovenskí Yudia. 
V nich rozširovali svoje politické koncepcie 
menovite dvaja najrozhYadenejší politikovía slo
venskí, štefan M. Daxner a dr. Ján MaHý, r.-k. 
kňaz a prefekt na Pazmaneume vo Viedni. Po
sledný písal pod pseudonymom Dusarov. 

Daxnerove politické články v "P.-B. Vedo
mostiach" roku 1861 uverejnené sú nielendo
kladným oboznamovaním so súčasnou politi
ckou situáciou, ale i mužnou obranou sloven
ských záujmov. Za časov svojho úradovania 
v Kállove, v Sabolčskej stolici, od roku 1851 
až 1860 mal častejšiu príležítosť viesť rozho
vory s oligarchami sabolčskými, v ktorých do
razne prizvukoval zásadu federatívneho, ako 
najspravedlivejšieho sdadenia Uhorska, porá
žajúc predovšetkým politickú individualitu 
Uhorska prizvukujúcich maďarských politikov 
dovodmi z pdrodzeného práva čerpanými. Zá
sadu integrity Uhorska uznal bezpodmienečne 
i on, ale pritom žiadal rozhodne, aby v rámci 
tejto integrity uznané boly aj individuality ná
rodov, túto integritu tvoriacich, ako ich i staršie 
uhorské zákony uznávajú, keď hovoria "de na
tione germanica, slavica". Organizmus kresťan
ského štátu musí uznať a do seba prijať všetky 
záujmy svojho občianstva, založené na základe 
prirodzenom a mravnom, tedy uznať a zabez
pečil: nielen osobnú svobodu a rovnoprávnost, 
kam náleží i bezpečnosť života a majetku, ale 
i národnú a náboženskú, so všetkými integritu 
krajiny nenarušujúcimi konzekvenciamL Naj
vačšou chybou vtedajšieho rakúskeho štátneho 
organizmu bolo, že pdslušníci štátu rakúskeho 
malí sice osobnú rovnoprávnosť pred zák onom, 
požívali.i bezpečnosť života a majetku, ale svo
body občianskej, nakofko vzťahovala sa ona 
pa politické práva, nebolo, a nebolo svobody 
a rovnoprávnosti ani náboženskej, ani národnej. 
Pre tieto nedostatky vačšina občanov nemohla 
sa tedy identifikovať s vtedajším organizmom 
štátu, a nakoYko Uhorsko bolo Rakúskom v ma-
10m, tedy ani s Uhorskom, v ktorom prední ma-

ďarskí polítikovia otvorene hlásali, že v ňom 
všetko sa musí stať maďarským. Hlásali tedy 
bezživotie nemaďarských národov. 

lntelígencia národov nemaďarských protivila 
sa týmto snahám rázne, pravda, len mravnými 
prostriedkami, rozhovormi, poučovaním, žurna
listickou činnosťou, leb o voru národov v tomto 
smere prejaviť, národné shromaždenia odbývať 
pre prísny absolutistický system nebolo možné. 
Ale rok 1861 bol už i národným manÍfestácíám 
priaznivý. Na základe októbrového diplomu na
brali si Maďari síce tofko politickej moci, kofko 
len mohli, ale v súkromných rozhovoroch, v no
vinárskych článkoch prejavovali k nemaďar
ským národom aspoň platonické sympatie a na 
2. apríl panovník svolal nielen snem kráfov
stva uhorského, ale i národný srbský kongres 
a zasedal i snem chorvatský. Doba táto bola 
tedy dosť príhodnou tlmočiť politické požia
davky nielen takzvaných historícko-politických 
individualít, ale menovite individualít národ
ných, ktoré v uhorskom sneme pre násilnícke 
voYby nenašly prirodzeného, oprávneného za
stúpenia. K tomu pridružilo sa ešte, že v tom 
čase na zá,klade urbariálnych patentov naria
dené regulácie majetkov a komasácie boly ve
dené zvačša s tendenciou ožobráčenia Yudu a 
boly také nepriaznivé, že s horami a pašien
kami ostal rud vo večitej odvislosti od maďa
rónskeho zemského pána, tak že volil temer 
všade toho, koho mu zemský pán vyznačil a 
nanútíL Nastúpil tedy nepdrodzený a nezáko
nitý stav, že uhorský snem, menovite poťahom 
na Slovák ov, nebol mravným prejavom vole 
národnej, ale rezultátom skutkov násilníckych. 
Maďari i pri svojich kontestácíách o priazni 
k nemaďarským národnostiam boli i v tom čase 
neprajní, netolerantní. Dokázali to menovíte prÍ 
vofbe ruského vyslanca, výtečného národovca 
Adolfa I. Dobrianskeho, vyvoleného v Mako
vici v stolici Šarišskej, ktorého snem nechcel 
verifikovať, nariadiac proti vofbe vyšetrovanie. 

Ale požiadavky a potreby slovenského ná
roda mal poznať i tento snem, no bolo však 
potrebné, aby ich vyslovili, aby s nimi uhorskú 
verejnosť ob oznamovali mužovia mravne a ná
rodne zachovalí, tedy na zastupovanie národa 
slovenského nielen povolaní, ale mocou dušev
ných svazkov i oprávnení. 

Pre politickú enunciáciu potrieb a požiadav
kov národa slovenského, na vyslovenie jeho 
politického národného programu, Daxner 
kliesnil si cestu článkami v "P.-B. Vedomostiach" 
uverejnenými. V článku v 17. čísle 1861 pobá
dal, nutkal do rezkejšej politickej činnosti tý
mito slovami: "Nič sa na poli politickom tak 
zle neodpláca, ako zdlhavé rozumovanie bez 
ráznej účinlivosti. Darmo my rozumujeme, že 
z práva pochodí sila; život skutočný hovod 
nám, že sila často i z bezprávia robí právo, a 
my možeme byť istí, že ako sme roku 1848 
s pravdou našou ostali na fade, tak i nabudúce 
samé rozumovanie bez ráznej účinlivosti právo 
naše nikdy neurobí skutočným. Rozum sám 
o sebe je ako veslo, ktorým loď na stojacích 
vodách sem a tam skrúcaná býva a s mÍesta 
pohnúť sa nemožej vetra a parostroj a, ohňa a 

ducha treba, aby loď naša národná na mori osu
dov napred plávala, len tak i veslo bude mod 
svojej úlohe za dosť urobiť. My povedomí sme 
si práva nášhoj čože tedy váhame celou silou 
chopiť sa prostriedkov tých, ktorými práva naše 
dosiahnúť si sYubujeme! Srbi, Rumuni a Židía už 
predišli nás; zakýmže čakáme ešte my? Rozum 
fudský nemože s matematickou istotou vykal
kulovať z istého podujatia na poli národno-po
lítickom vyplývajúce následky. ProzreteYnosť 
božská, osudy jednotlivcov i kalkuly národov 
spravujúca, nie mnoho stará sa o kalkul roz
umový a často celkom iné prínáša' výsledky, 
než si to povodcovia istého podujatia boli umie
nHL Len skutky sú naše, hovoriI cisár Jozef II., 
výsledok skutkov poddal si osud:' 

Zatým v čísle 18. nasledoval v hlavných ob
rys och Daxnerov politický program, podopretý 
dovodmi z práva pdrodzeného, z bytnosti slo
venského národa čerpanými. "Uznanie národa 
slovenského na základe rovnoprávnosti národ. 
nej, číže uznanie osobnosti národa slovenského, 
je prvým a hlavným punktom žiadostí sloven
ských, z ktorého ďalšie žiadosti Slovákov, ako 
z hlavnej príčiny ďalšie následky, prirodzeným 
a nutným sposobom sa odvodzujú; jestliže tedy 
zo zákonitej sústavy práv národa slovenského 
nemá byť uholný kameň vynechaný, bod tento 
mlčaním pominúť nemožno." 

Na námietku, či Slováci svoje jestvovanie ná
rodné chcú urobiť odvislým od uznimia krajin
ského snemu, a načo tedy žíadať, aby premen
livý zákon fudský výslovne uznával to, čo vyš
ším a večným zákonom božím i bez toho jest
vuje a jestvovať nikdy neprestane, Daxner od
povedal: 

"To nie je chyba, keď zákon pozitívny osvo
juje si to, čo v zákone večnom obsažené je, ale 
naopak, chyba je to, keď zákon pozÍtívny sta
novy svoje zo zákona večného, prirodzeného 
neberie, ba snáď zákonu protiví sao Tak stalo 
sa i v Uhorsku: múdrosť sv. Stefana v posled
ných dobách ústavného. života uhorského ustú
pila hrubému egoizmu národnému, ktorý zá
ujmy a osobnosť jedného národa na to miesto 
vysadzoval, na ktorom jedine spoločné záujmy 
všetkých v Uhorsku žijúcich národov stále a 
trvanlive udržať sa možuj egoizmus tento pre
hrešil sa v zákonoch ním prinesených proti 
právu večnému, božskému, v Slovákoch tak 
dobre, ako v ktoromkoYvek druhom národe ži
júcemu. Snemy, počnúc od roku 1190-1848, 
v Uhorsku jedine národ maďarský za národ 
uznávajú, jedine o reči maďarskej ako národnei 
a vlasteneckej hovoda, jedine o zveYadenie 
národnosti maďarskej zakladaním na obecné 
útraty ústavov národno-vzdelavatefných (di
vadlá, akademie) a uvádzaním reči maďarskej 
do škol, do cirkvi a všetkých odvetví života 
občianského sa starajúj o národoch nemaďar
ských, ako by ich v Uhorsku vóbec ani nebolo, 
ani len zmienky nerobia, následkom čoho stáva 
sa, že Maďari Nemaďarov v ich vlastnom dome, 
v ich vlasti, v ktorej vyše tisíc rokov bývajú, 
cudzími a ích národnosť cudzou (idegen nem
zetiség) volajú; čd všetko nebolo by možné, 
keby aj národná osobnosť náro~a slovenského 
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a rovnoprávnosť jeho národnosti zákonom po
ziUvnym zabezpečená bola. Výslovné uznanÍe 
toho potrebné je vo vlasti tej, ktorá má byť 
harmonickým celkom národov v nej žijúcich, 
už í z tej príčiny, bo akokofvek v telesnom člo
veku pomaly vyrastá človek duchovný, pove
domie svojej hodnosti fudskej a práv svojich 
človečenských, zkrátka, povedomie osobnosti 
svojej majúci, tak podobne i v národe materiál· 
nom pomaly vyvinuje sa národ duchovný, po
vedomíe osobnosti svojej národnej a práv svo
jich rudských sebou nesúcÍ. A práve preto, ako 
pri jednotlivom človeku uznanie osobných práv 
pre neho je prvou podmienkou svobody a rovno
právnosti občianskej, tak medzi národmi uznanie 
osobnosti národnej je prvou podmienkou rovno
právnosti národnej, ba práve táto posledná ne
smyslom by bola tam, kde osob národných, na 
ktoré by sa ona vzťahovala, niet, alebo kde 
osoby tie zákonitého uznania nemajú." 

"Všetko, čo v materíálnom svete íestvuje, 
len v čase a príestore jestvovať može, preto 
neomylne potrebné je: uznať osobnosť národa 
slovenského v príestore tom, ktorý on skutočne 
zaujímaj neomylne potrebné je tedy vyhraní
čenie národa slovenského na základe národo
pisnej čiary, ako jedného dištríktu horno-uhor
ského. Vyhraničenie toto neodolatefným robí 
doslednosť rozumnej politiky a sama podstata 
rovnoprávností národnej, lebo národ daktorý 
nejestvuje len vo vidine, ale i v skutočnom 
svete. Nie je teda dosť uznať osobnost jeho 
v holej všeobecnosti, ale potreba je uznať 
každý národ tak, ako je vskutku, v priestore 
tom, který on skutočne zaujíma a ktorý mu 
Prozretelnosť božská vyznačila. Bo do proti
mluvy a nedoslednosti upadol by ten, ktorý by 
osobnosť jedného národa uznal síce, ale medzi 
tých, v ktorých osobnosť tá obsažená je a 
v ktorých sa ona skutočnou stá va, neuznal by." 

"Kecl' cez tofké stoletía v ústavnom Uhorsku 
rozdrobené dištrikty Kumánov a Jazygov, mestá 
hajdúske, 16 spišských miest, všetky svobodné 
krárovské mestá navzdor ťažkostiam topogra
fickým ako vyhraničené a osobitnou municipál
nou správou nadané telesá bez najmenšej ne
snádze pre vlasť a jej jednotu jestvovať mohly, 
nevidíme príčiny, prečo by jeden súvislý celok 
tvoriaci národ slovenský vyhraničeným byť ne
mohol, leb o vyhraničenie toto tak vefavážny 
smer,. ako je uskutočnenie rovnoprávnosti ná
rodnej, neomylne predpokladá a výhody z jed
noty reči pochádzajúce jak pri správe munici
pálnej političnej, tak i pri záležitostiach súdno
právnych sUne odporúčajú." 

"Jestli vyhraničenie národnosti slovenskej 
i skutkom prevedené bude, vtedy mierou rov
nosti fahko sa dajú v živote praktičnom roz
merať práva národné, pre ktoré Ínáče, t<? jest 
bez vyhraničenia národného, spomenutá miera 
upotrebiť sa nedáj vtedy i medze tie, ktoré sa 
medzi rečou diplomatickou a druhými rečami 
vlasteneckými a národnými tiahnu, Yahko sa 
dajú určiť a zachovať." 

"Z ohradu miery pre rozmeranie práv národ
ných platí všeobecne ten princip, "ako jednému, 
tak i druhému". PodTa toho tedy vo vyhraniče-
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nom dištrikte slovenskom jedine reč slovenská 
mOže byť žfabom tok života verejného, občian
ského, cirkevného a školského v sebe obsahu
júcimj ona, ako obraz, ktorým národ sám seba 
v ríši duchovnej spredmetňuje, ona, ako jediný 
prostríedok, jediné dvíhadlo vzdelanosti národ
nej, nesmie byť v medziach národa svojho, 
v dome svojom na užší okres, na úlohu služky 
obmedzená, ale musí byť práve tak uprávnená, 
ako život národa samého v medzÍach svojich 
uprávnený je. Kto tedy reč slovenskú vytíska, 
potlačuje, nenávidí, ten vytíska, potlačuje, ne
návidí Slovákov; jej krivda je krivdou národa 
slovenského, jej právo je právo národa sloven
ského, jej česť je chválou národa slovenského, 
jej rozšírenosť je sila Slovákov, jej podstata, to 
sú Slováci sami." 

"Preto aj reč diplomatická, ako prostriedok 
spoločného usrozumenia sa, tam, kde nie je 
vlastnou rečou národa, nesmie si osobovať 
právo reči Ílárodnej, nesmie ani na piad' zaujať 
pre seba z pofa toho, ktoré druhej reči národ
nej patríj jej medze a práva počínajú sa tam, 
kde výlučné medze a práva rečí národnej pre
stávajú, tedy ohTadom na Slovákov jej medze 
počínajú sa za hranicami dištriktu slovenského, 
v dopisoch so stolicami neslovenskými a neslo
vanskýmí, vo vnútornom uriadení a vzájomnom 
úradnom obchode najvyšších správnych a súd
nych vrchností krajinských, ktorých úkol na 
celú krajinu sa vzťahuje (nerozumejúc tu zále
žitosti stránok, ktoré vždy v patričnej reči ná
rodnej odbavované byť majú), konečne na spo
ločnom sneme krajinskom." 

"Avšak cieT reči diplomatičnej, t. j. spoločné 
dorozumeníe sa, neprináša so sebou tú prepia
tosť, aby pri najvyšších vrchnostiach a v pora
dách snemovných v druhých rečiach vlasten
ských hovoriť zakázané bolo, ale prináša len 
to, aby rečník v nediplomatičnej reči náhTady 
svoje prednášajúd a preto nerozumný postaral 
sa o pretlumočenie svojich náhTadov do reči 
diplomatickej. Slováci preto hotoví sú na slušné 
medze obmedzenú diplomatičnosť reči mad'ar
skej v Uhorsku uznať, ale níe preto, ako by snácl' 
skrze to naduprávnenosť národnosti a reči ma
d'arskej nad národnosťou a rečou slovenskou 
uznávali, ale len z príčin praktickej ciefuprime
ranosti, avšak osvedčujú sa pritom, že bez 
uznania ich osobnosti národnej a bez vyhraní
čenia tej osobnosti pre nich vo vlasti uhorskej 
rovnoprávnosti národnej niet. Vyslovujú aj to 
silné presvedčenie svoje, že bez opravdu pre
vedenej rovnoprávnosti národnej Uhorsko, táto 
historická poda konfederácií národných, stáleho 
základu celosti a jednoty svojej nemá. Rovno
právnosť národná, v uznaní a vyhraničení osob 
národných záležajúca, je cena celosti a jednoty 
vlasti tejtoj z ceny tej nič odjednať a oddišpu
tovať sa nedá, ako sa nedalo odjednať z kníh 
sibylinských. Kto tedy zavrhuje rovnoprávnosť 
rozumenú v smysle teraz prednesenom, ten za
vrhuje budúcu jednotu a celosť vlasti tejto." 

Zo zlatých zrniec prirodzenej pravdy, afori
sticky síce, ale umne a logicky prednesenej, 
Daxner sostavil politický program, ktorý slo
venská inteligencia prijala za svoje národné 

credo s velkým oduševnením, Ale bolo ho treba 
sústavne usporiadať a národu slovenskému ako 
jeho žiadosť dať potvrdiť. Preto posmelený 
vcelku dosť priaznivými politickými okolno
sť~mi, kecl' istú zdržanlivú dobroprajnosť pri 
pnpadnom riešení národnostnej otázky osobne 
vyrozumel i z rečí niekoTkých mad'arských dy
nastov, i z mad'arských politických no vín po
žiadal svojho osobného príatefa, slovenského 
národovca Jána Jesenského, v tom čase hlav
ného slúžneho v Turčianskom Sv. Martine, aby, 
vedený zásadou, že teraz tol'ko práva máme, 
kol'ko ~ožeme užiť, vykonal v tomto meste, aby 
ono narod slovenský ciefom manifestovania 
svoj~j vole pri usporiadaní národnostnej otázky 
a clefom vyslovenia svojich politických túžob 
povolalo do porady. Ján Jesenský príjal a vy
konal poverenie ochotne, v čom podporovaly 
ho priaznívé miestné pomery. V Turčianskom 
Sv. Martine boli bystrí, nadšení mladí slovenskí 
mužovÍa, ktorí vedeli si získať vliv v meste a 
strhnúť k činu i tak od rokov 1848-1849 osvie
tené, chrabré meštianstvo. Na shromaždení 
meštianstva 9. mája 1861 uzavrelo sa tedy 
pozvať "všetkých národovcov slovenských 
v Uhrách" na slávnostné shromaždenÍe do Tur
čianského Sv. Martina na deň 6. J'úna 1861 ku 

d . d " pora e o uspona aní žiadostí Slovákov na zá-
klade jednoty celého Uhorska a na základe 
svornosti všetkých národností v Uhorsku". Po
zvaníe podpísal rychtár mesta Ondrej Koša a 
Innohí meštania martinskL Oni odovodniIi ho 
nasledovne: "Ked' do povahy vezmeme, že 
snem teraz zasadnuvší za svoju hlavnú úlohu 
uznáva vyrovnanie a urovnoprávnenie národ
ností v Uhorsku, ked' s druhej strany uvážíme, 
že žiadosti národov uhorských sa len tak po
volH možu, jestli sa poznajú, poznajú sa len tak, 
jestli sa vyslovia, tedy uznávame za dobré, aby 
sa i národ slovenský z ohfadu tohoto urovno
právnenía svojho ohlásiL" 
~a toto pozvaníe sišlo sa v Martine 6. a 

7. Júna 1861 asi šesť tisíc synov národa sloven
ského všetkých stavov a povolaní a tam ako 
"slo,:enské národné shromaždenie" pod pred
sedmctvom J~na Frandscího vypočulo a jedno
hlasn~, s vetkým nadšením prijalo tento pro
gram stefana Marka Daxnera, ako svoje vlastné 
uzavretie: 

,,1. Má sa podať skrze sviatočné vyslanstvo 
výlučne snemu krajinskému uhorskému, s vy
slovením dovery ku snemu tomuto, memoran
dum, obsahujúce žiadostí národa slovenského 
cierom spravedlivého prevedenía a záko
nom krajinským zabezpečenia rovnoprávností 
v Uhorsku. 

Ziadosti tieto sú nasledovné: 
1. Aby osobnosť. národa slovenského a vlas

tenskosť reči slovenskej bola zákonom pozitív
nym a inaugurálnymi diplomami uznaná a uzna
r,tím tým opr?ti zlomysel'ným útokom. nepriate
lov svornost! národov zabezpečená. 

2. Aby osobnosť naša národná bola uznaná 
v priestore tom, ktorý ona ako súvislá, nepre
tržená masa skutočne zaujíma, pod menom 
horno-uhorského slovenského Okolía, so za
okruhlením stolíc podTa národností. 

3. Aby práva národné a reči podTa zásady 
rovnosti medzi národmi uhorskými vymerené 
boly, žiada sa: 

aj Aby v Okolí národ náš zosobňujúcom je
dine a výlučne reč slovenská bola žlabom tým, 
ktorým tok života verejného, občianského, dr
kevného a školského prúdiť sa máj preto aby 
p're Slovákov pri nastávajúcom sriadení kra
JIny a stolíc v Okolí slovenskom jeden odvolá
vací súd a aspoň jeden zmenkový súd, pri klo
rých by úradná reč slovenská bola, utvorÉmý 
bolj aby pri najvyššom súde krajinskom, tak· 
tiež pri najvyšších správnych dikasteriácha 
pri komisii k vedeniu školských záležitostí mu
žovía obecnou mienkou slovenskou za náro
dovcov slovenských uznaní, nasledovne i v reči 
slovenskej dokonale zbehlí, v pomere počtu 
obyvatefstva, ako referenti s potrebným osob
níctvom postavení boli, ktod by tam nielen 
úradné práce konali, ale spolu v čas potreby 
i záujmy slovenského národa zastávali. 

b) Aby pri ponechaní reči maaarskej ako 
diplomatickej, teda len ako prostríedku spo
ločného dorozumenía sa, nasledovne v do pi
soch so stolicami neslovanskými, vo vnútor
nom úradovaní a vzájomnom úradnom obchode 
najvyšších správnych a súdnych vrchností kra
jinských, ktorých úkol sa na celú krajinu vzťa
huje, nerozumejúc tu záležitosti stránok, ktoré 
vždy v patričnej národnej reči vyridzované byť 
majú, konečne na spoločnom krajinskom sneme, 
nevytvárajúc však pri tomto poslednom UŽÍ
vanie iných rečí krajinských, v hraniciach 
Okolia slovenského všetky výkony verejného 
života v reči národnej slovenskej sa odbývaly. 

c} Aby snemové artikule, ktoré sa s rovno
právnosťou a svobodou národov nesrovnávajú 
menovite art. 16:1791, 7:1792, 4:1805, 3:1836: 
6:1840, 2:1844, 5:1848 a 16 lít. e:1848 zákonom 
pozitívnym vyzdvižené boly, 

d) Aby hodnoverná osnova zákonov krajin
ských v reči slovenskej na samom krajinskom 
sneme zhotovená bola. 

e} Aby k náležitému politickému a právnemu 
vychovaniu a vzdelávanÍu slovenskej mládeže 
v príhodnom slovenskom meste právnická aka
demia a mimo toho katedra reči a literatúry 
slo:~nskej na universite peštianskej na útraty 
krajInské založené boly. Taktiež, aby ústavy 
naše literárné z krajinských dochodkov po
merne podporované boly. 

f) Aby literárné a mravne vzdelavatelné ná
rodné spolky právom svobodnej asociácíe za
kladať a k ciefom tým potrebné príspevky sbie
rať Slovákom vždy dovolené bolo, 

g) Aby obciam slovenským v živle inonárod
nom, ako i obciam ínonárodným v stoliciach 
slovenských osíhoteným a vyhraničiť sa nemo
húc~m v obvode občianského života svojho reč 
sVOJU vlastnú užívať a národnosť svoju svo
bodne pestovať a vzdelávať dovolené bolo. 

h) Aby pri očakávanom reorganizovaní ta
buly vefmožov i záujmy národností a menovite 
slovenskej národnosti povážené a pomerne za
stúpené boly. 
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4. Osvedčuje národné slovenské shromaž
deníe, že záujmy národa slovenského ohfadom 
svobody oDčianskej sú tie samé a jednostajné 
(totožné) so záujmami všetkých uhorských 
z ohradu svobody národnej, ale so záujmami 
všetkých doteraz zákonmi utlačených národov, 
menovite Rusínov, Rumunov, Srbova Chorva
tov, tak že v priestore tom, ktorý národ slo
venský obýva, úplne to Ísté žiada pre seba 
(óhradom totiž národnosti a svobody), čo Ma
d'ari skutočne už majú, a za to jeden za všet
kých a všetci za jedného ručH a bojovať chcú. 

II. Uzavrelo národné slovenské shromáždenie 
s osvedčením pod 4. uvedeným národu chorvat
skému, srbskému, rumunskému a ruskému odo
slať prípisy súcitu. 

UL Robiť poriadky dotyčne žiadostí v me
morandume obsažených a usporiadať, do života 
uviesť spolky literárné a hospodárske, vobec 
budiť život národný a podporovať jeho vývin 
národné shromaždenie vymenovalo perma
nentný výbor." 

Tento program, známy ako "memorandum 
svato-martinské", shromážderue prijalo s vet
kým oduševnením jednohlasne. Ním mal byť ná
rodný život Slovákov zabezpečený a pred ná
plavou mad'arizácie chránený. 

Na diškusiách o ňom zúčastnili sa i prítomní 
krajinskí hodnostári: barón Šimon Révay, hl. 
župan turčíanský, a Martin Szentiványi, hl. žu
pan liptovský, taktiež krajinský vyslanec Jozef 
Justh, všetci pomerne dosť dobroprajne. Martin 
Szentiványi odporúčal míesto výrazu "Sloven
ské Okolie" pomenovanie "Vidiek Horno-uhor
ský". Ale hocí od shromaždenia prijali i pove
renie oddať memorandum krajinskému snemu 
na čele slovenského vyslanedva, dosť skoro 
dokázalo sa, že malí na shromaždeni úlohu inú: 
informovať vládu o rozmeroch slovenského ná
rodného pohybu, aby mu podta potreby mohla 
postavH hrádze. 

Komu oddať, komu predložiť memorandum? 
O tom boly na shromaždení v podstate dve 
mi enky. Martin Szentiványi, Ján Nemessányi, 
Ján Palárik, tudoví! Dohnány a s nimi viacerí 
postavili sa na stanovisko konštitucionálné, 
žiadajúc v neobmedzenej dovere v slušnosť. 
spravedlivosť a úprimnosť Mad'arov, aby me
morandum len zasadajúcemu krajinskému snemu 
bolo predložené. Tejto mienky bol í Daxner, 
hoci vedel, že žiadostí v ňom obsažených Ma
d'ari dobrovolne nevyplnia. lní žiadaH, aby me
morandum bolo súčasne i královi i snemu pred
ložené. Boli i taki, ktori dosť nastojčive žiadali. 
aby bolo krárovi podané. Vačšina rozhodla me
morandum len snemu predložH. 

Mnohí osobní priatelia Daxnerovi počítali mu 
za velkú chybu, že podla formy konštitucionál
nej memorandum i on snemu predložH navrho
vaL No bola to chyba Iahko napravitelná, leb o 
od snemu možné bolo odvolať sa na panovníka; 
ale nebolo by možné bývalo naopak. I politické 
udalo sti dali Daxnerovi za pravdu, menovite 
politické pomery srbského národa. Ani uza
vretie srbského karlovského kongresu zo 
6. apríla 1861, podané panovníkovi s osobnou 
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petíciou vo Viedni 8. apríla, neprišlo do krá
lovských propozícií, ba ani ináče nemalo vý
sledku, hoci Srbi mall zabezpečené svoje ná
rodno-poIitické práva, osobitnú samosprávu, 
národnú cirkev s neodvislým patriarchom, cisár
skym manifestom utvorenú osobitnú Vojvodinu 
a vlastné územie s velvojvodom v osobe sa
mého panovníka. Ich karlovský národný kon
gres svolal sám panovník na 2. apríl, a tak na 

,ten istý deň so snemom uhorským. Uzavretie 
kongresu srbského tedy ani nemohlo byť inde 
predložené, len samému panovníkovi. 

Po trpkých zkúsenostiach pri podaní žiadostí 
nebolo radno zavrhnúť konštitucionálnu formu. 
Vo Viedni tak smýšlali, že niet míesta pre slo
venských rudí ani pri dvornej kancelárii, ani 
pri námestnej rade, ani pri obsadení staníc 
hlavnožupanských. Panovník Fraňo Jozef L pri 
viacerých slávnostných výsluchoch deputácíí 
slovenských vyznačil národ slovenský epiteto-
110m lojálneho národa, ktorý si to spolu so 
svojou národnou inteligenciou i zaslúžíl. Bolo 
tedy velkou krivdou, že mu za hlavných župa
nov dali úhlavných nepriaterov jeho bytu. Keby 
miesto týchto boli prišlí slovenskí národní mu
žovia za hlavných županóv, predvidítefný ná
sledok toho bol by býval ten, že v štrnástich 
stoliciach, ktoré národ slovenský čisto alebo 
prevážne obýva, bolo by sa utvorilo 14 lojál
nych výborov a vlivom týchto slovenský národ 
bol by mal 60 národných vyslancov na sneme 
peštianskom. Že sa to nestalo, toho príčinou 
bola Viedeň. 

Do stáleho výboru, ktorý memorandum pred
ložiť mal snemu a národné diela i zatým spra~ 
vovať, shromaždenÍe vyvolilo: Jána Francis
ciho, Jána Gočára, Jozefa M. Hurbana, štefana 
Daxnera, Štefana Závodníka, Alexandra Pon
gráca, Viliama Paulíny-Tótha, Jura Holčeka, 
Alexandra Androviča, Štefana Hýroša, Michala 
Kellera, Michala Mudroňa, Jána Palárika, tu
dovíta Turzu, Petra Makovického a Samuela 
Pálku, všetko mužov čestných, všeobecne vá
žených, rozhl'adených a nadovšetko národu slo
venskému verne oddaných. Révay, Justh, Szent
iványi mali byť vodcami tohoto vyslanstva pri 
podávaní memoranduma snemu, ale vytiahli sa 
z tejto prijatej úlohy lichými výhovorkami; čle
novia stáleho výboru pod predsednídvom Fran
cisciho oddaH tedy memorandum 26. júna, v ne
prítomnosti snemového predsedu Kolomana 
Ghyczyho, podpredsedovi Kolomanovi Tiszovi, 
ktorý vyslanedvo národa slovenského prijal 
v svojom súkromnom byte s čibukom v ru
kách. Odpovedal vyslanstvu: 

"Memorandum prijímam a doručím ho snemu 
krajinskému podla svojej povinnosti. Na zá
klade národnej rovnoprávnosti můžu všetky 
národnosti očakávať od krajinského snemu vy
plnenie' všetkých takých slušných žiadostí, 
ktoré srovnávajú sa s ceHstvosťou a jednotou 
krajiny. Nakolko memorandum toto také žia
dosti obsahuje, může dené vyslanedvo uistené 
byť o mojej podpore a ich vyplnení skrze snem." 

Po kongrese svato-martinskom nasledovaly 
protesty proti memorandumu, O ich původe je 
známo, že keď Révay, Justh a Szentiványi 

v panskom kasíne peštianskom referovali o ob
sahu memoranduma, vtedy viacerí vyslanci 
z horných slovenských stoIíc ponúkH sa, že za
vedú protiakciu medzi rudom slovenským a 
podvrátia memorandum jeho protesty, Návrh 
bol odobrený, následkom čoho hlavní župani 
podžupanom a títo slúžnovcom daH potrebné 
úpravy, a slúžnovci s takou ochotou vrhli sa 
na sbieranie protestov, že tieto skor došly na 
snem, než slovenské vyslanedvo oddalo me
morandum Tiszovi. 

Protesty obsahovaly ničím neodovodnené, 
nedokázané tvrdenie a upodozrievanie, Že po
vodcovia memoranduma chcú Uhorsko roz
trhať, oslabiť, ba práve Rusovi zapredať. Me
nej upodozrievajúci mali proti nemu tú ná
mietku, že svojím federalistickým smerom pro
tiví sa dejepisnej minulosti Uhorska, ktoré, po
dIa ích náuky, vždy tvorilo len jednu historicko
politickú individualitu, prečo Uhorsko že ani 
z tej príčiny nemože byť' federatívnym, lebo 
každá federácia obsahuje vraj v sebe zárodok 
rozpadnutia, Náuku túto čerpali z teorie o ra
kúskom centralizovanom štáte, prejaH ju od 
nimi nenávideného Bacha a' Schmerlinga, ktod 
tiež chceli z národov Rakúska utvoriť jednu 
rakúsku národnosť. 

Uskutočneníe zásad v memorandume obsa
žených nebolo by oslabilo Uhorsko, len pre· 
kazilo pomad'arčenie Slovákov, a keďže počtom 
slabí Mad'ari práve toto chceli dosiahnuť, vy
mysleli naň upodozrievajúcu pomluvu drobenia 
a tak oslabenia Uhorska. 

Národ slovenský nedostal na svoje memo
randum od uhorského snemu direktnej úradnej 
odpovedi, ale z nárady snemového povere
nídva, vyslaného v národnostnej otázke, kto
rého členmi boli krajínskí vyslanci barón Jozef 
Eotvos, Lukáš Mácsay, Ludvik Benický, Jozef 
Justh, Adolf Szentiványi, Viliam Tóth, Alojz 
Vlad a Žigmund Popovič, uverejnenej 1. augusta 
1861, vysvítalo zrejme, že Mad'ari chcú Slová
kov pomad'arčH a pozbaviť národného žÍvota, 

Julius Bolto: Slováci, Vývin ich národného povedomia. 
Sv.!., 2. vyd. Turč. Sv. Mariin 1923. 

... 
Z Ustov Štefana Moysesa 

K a r lov i K u z m á n y m u. 

3. júla 1865. 
Ty kyvadlá viedeňské, čo sa behom rokov ký

valy medzi právom a krivdou; chtiac slúžiť 
Bohu, než i sviecu zažíhať diablu; nevediac sa 
užif úveru, dokial ho maly: tak dlho sa kývaly, 
až sa jim žínka pretrhla, a ony pocupaly na 
zem. - Ukazujú sa chmuravé časy, než na
posledy pravda predsa zvHazí, obzvlášte jestli 
budú chcieť oni, ktorých sa týče, 

So samou holubiou povahou nedajú sa v te
raj šom svete ani len staré krpce sváži!. 

1. októbra 1865. 
Jestli sa Slovač v ohrade tomto s nijakým' 

úspechom nevykáže, tedy nám inšie nezostane, 
než: ,Ani nepýtajce, len bicel"*) 

*) Ani nepýtajte, len bite! (česky: Ani neproste, jen 
bijte!) 

8. mája 1868. 
•... jako sa zdá, oklamaní sme, zradeni sme, 

ukrivdení smej alebo sa aspoň k tomu chýlí, ako 
sa to s nami stalo. Treba nám je tedy, tak sa 
dra možnosti usporiadať, aby nás nemohli 
stroviť, jestli nás pohltajú. Mimo cirkevného, ne
prajníkami mnohonásobne hateného pola, máme 
len lono našej Matičky k utočišťu nášmu, Tam 
sa tedy s vysúkanými rukávy shromaždiť, máme, 
i eden národ, ktorý sám seba samého cíti, seba 
preniknutí tým presvedčením: že sa ešte ani 
povedom je dra povedomia tohoto pracuje, 
konečne potlačiť nemožno. Tak tedy povedomie 
národnie budiť, je za teraz našou hlavnou 
úlohou. Toto sa nám síce u dospelého pokolenia, 
na korko toto už nevedomosti a s touto spoj enej 
surovosti v korisť padlo, slabo dariť bude. Lež -
dra porekadla chorvatského - na mládeži svet 
stojí. Túto tedy chystať nám treba. A preto 
v najbližšom valnom shromaždení stipendiá dra' 
možnosti pomnožiť treba. 

št. Krčméry a E. Klementis: Moyses a Kuzmány. 
Matica Slovenská. 1927. 

v y r O v n a n i e r. I 8 6 7 a z á k o n 
o n á rod n o s t i a ch. 

Po porážke krárovohradeckej a mieri pražskom 
(1866), ktoré vylúčením Rakúska z Nemecka za
ložily nadvládu pruskú, František Jozef povolal 
k vláde saského ministra Beusta, ktorý by spustil 
na vodu jeho lod' bez kormidla. - Beust bol 
známy dosiar len svojou nerozvážnosťou a neho
dami. Strmhlav sa vrhnul do rakúskeho zmatku 
ako vetroplach, akým bol v skutočnosti, a staré 
líšky, Deák a Andrássy hned' si s ním poradili. 
Povolil im bez slova všetko, čo žiadaH; mal len 
jednu myšlienku, pripraviť odplatu Bismarckovi 
a ani nešípil, že Mad'ari mu nikdy nedovolia 
pustiť sa do vojny s Nemeckom. 

Určitý výsledok dualizmu shrnutý je v chýrnej 
vete Beustovej: Strežte si svoje hordy, my si bu
deme svoje. - Nemci cislajtanskí budú mať na 
starosti skrotenie Čechov, kým Mad'ari pritisnú 

o k múru Slovákova Srbovo 
Víťazi opatrne neurýchlovali udalo sti, dali sa 

utíšiť nepokojom, ktoré vyvolalo vyrovnanie a 
odhlasovaH zákon o národnostiach (1868) -
znepokojujúci svojím všeobecným smerom, lebo 
vyhlásením mad'arčiny za výlučnú (jedinú) reč 
štátu dával jej prevahu a druhým rečÍam po
voroval len pochybné jestvovaniej - pri tom 
všetkom na oko bol dosť Hberálny, ked'že roz
ličným národnostiam zaručoval pomerne roz
siahle práva v obore súdobnídva, miestnej admi
nistrácie, školy a církve. 

V sneme ešte neutíchla ozvena evanje1ického 
vyzllania viery, , kde radikáli v umiernenosti a 
vznešenosti závodili s umiernenou dušou Deáko
vou. - "My chceme", vyhlásil vtedy Koloman 
Tisza, budúci vodca šovénskej luzy. "aby tak', 
ako ilieto u nás privHegovanej trledy, nebolo ani 
žiadneho privilegovaného národa; čo sa v našich 
zákonoch protiví rovnosti, to chceme zrušiť." -
Treforl, neskóršÍe mÍruster národnej, osv~ty, 
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ktorý si získal zlý chýr svojou horlivosťou v pre: "Uhorsko," povedal istý rakúsky priery;elní;, 
nasledovaní, ho prevýšil: "Idea všemohúcnosh "pozostáva z tisíc osob." ~ DOPlsov~te ran
štátu je zvačša prameňom politických nesnádz furler Zeitungu, inak vefml nakl0I?-eny Maďar~m, 
terajšej Europy. Apoštolovia tohoto uče,?Ía zase píše: "Uhorský štát pozosta:ra zo ~kupmy 
i v našej zemi konali nemilosrdné pokusy a ťazko najviac dvoch tisíc rodín so svoloU khentelou 
je povedať, či sa ich čmnosť vyznačuje viacej ne- správcov, žurnalistova advokátov." 
dostatkom mravného smyslu, a či politickou ne- Štatistika nás poučuje, že v kráfovstve drobný 
zručnosťou, Utlačovanie národností a svoboda majetok predstavuje 13 milionov hekt~r~v a 
sú neslučitefné, V krajinách, kde je miešan.é stredný 6 milionoví vefkostatky zabera}u len 

f t 12 milionov. Len že drobným maJetkom obyvatelstvo, je daromné pomýš ať na u vo:em,e rozume)'ú maJ'etky o 100 hektároch (desať alebo, štátu na národnom základe. Chcem, aby sa setnI d 
vývin národností v tej istej mie~e ako ná?o!en.: patnásť ráz vačšÍe ~ko vo F~ancúz~ku) ~, me 3:1 
stvo do ktorého štát nemá prava sa mlesaf, vel'kostatkárov patna len h, kton maJu vyse 

, J d " , 'h ff 1000 hektárov. V skutočnosti význačným rysom 
(22. mája 1861.) - e vž Y za,;tJlm~ve p:l~ y 1 socl'a'lneho sriadenia v Uhorsku ie úplná prevaha Maďarov pd zúmyselnom zamlcovam myshenok. A 

vefkého a velmi vefkého majetku. Niektorí 
Adresa, predostretá cisárovi, z~ala v~a určÍ- magnáti majú 100.000 hektárovj nie su, zri~d~aví 

tejšou: "Nezabudneme, že obyvateha rec! nem~- majitelia vyše 50.000 h:ktárov. Pa?~tv:a kmeza~a 
darskej sú tým istým právom, ako ,M~ďarl! Eszterházyho, markgrofa PaUavlc~iho" rodlI~ 
občanmi štátu. Chceme 1m v duchu upnmne} Károlyi, Andrássy, Batthyany a. 1. su, I?al: 
blahosklonnosti zákonom zabezpečiť to, čo vyža- knÍežatstvá. To neznamená, že títo magnah su 
duje záujem ích a zá~~e~ vlasti." Táto form,?la nesmierne bohatí: mnohé z týchto panství boly 
bola nedávno znovu pnJata snemom (26. februara dlho zanedbávané; ích majitelia sú obťažení 
1866.) Deák bol právn!ko~ Zv po~ola~ia .a v~etc! dlžobami, vyssávaní úžerou, vyžieraní ~i~mi. 
jeho krajania sa vychlubaJu, ze su praVmk~lj su Udržali si predsa veliký vliv, ktorý zdedlh od 
zkúsenÍ v umení sostavovať smluvy a uvadzať minulosti ale ktorý by lahko zmiznul, keby nebol 
v nich klauzule, ktorých domnelá prísnosť ne- podporov~ný dvorom a vládou. Mílujú politiku 
chávala otvorené dvere všetkým možným pre- z atavizmu, následkom svojej výchovy, zo zvyku, 
menám. Nepatrná výhrada, ktorá korunovala ich zo zisku. Mnohí účastnia sa priemyselných pod
sluby - záujem vlasti - rušila ich závaz~y, a nikov, finančných spoločností, ~toré kr.á~ovsky 
počítali s tým, že keď hodina udre, pozbavla s~ odmieňajú služby preukazované 1m u mlmst;ov. 
jej významu. Slúbiť a nedať neplatí, hovor~ stare .Nikde obchod a politika nie sú tak úzko splat~ 
rímske príslovie, ale každý vie, že čas Lahnákov v' a nie menej z potreby než z pýchy vy.so~a 
sa minul, a Maďari, ako aj ich spojenci Nemci aristokracia. maďarská nemože ponechať mym 
obdarili svet zdokonalenou morálkou., správu vlády. " 

Tým časom malí mnoho na starosti:. mus~li Ako kedysi porská šlac~ta okol? svo)lch 
urovnat otázku chorvatskú, znovu zalozlť SVOjU magnátov, tak sa shromažďuje drobne zemlan
moc v Sedmohradsku, ktoré od dvadsiatich ro- stvo pod blahodarným stínom týchto prim~šoy. 
kov oddelené bol o od koruny, znovu sriadiť Je vefmi početné, jeho hospodárske polozem: 
administráciu a do podadku priviesť financie, bolo zlé už v predvečer revolúcie r. 1848 a ta 
a zvlášť získaf si radikálov, ktorí sa nezriekali ho zničila. Náhrady platené skrze sedHakov za 
svojej nenávisti k Viedni a neboli spokoj ní výkup od feudálneho nevofníctva,. ~oly sí:e 
s ohromnými ústupkami, aké im prinášalo vyrov- značné, ale šly zvlášť bohatým rodm~mj a co 
nanÍe. Prípravné dielo zakončené bolo r. 1875, viac vyplácali ich v splátkach, vefml pomaly. 
keď Koloman Tisza v dobe fúzÍe priviedol M~dzi tým zemani museli žiť z všeliakýc~ 
k vláde "drobné zemianstvo", ktoré je v Uhorsku chytrostí a požičÍek. Bývalí poddaní, nechcel~ 
jadrom maďarskej národnosti, pravým základom robiť na ich zemiach; robotník ov bol o malo a boh 
politického života a najvlivnejšou sociáln~u pomerne drahíj ameri.cká súťaž snižova~a. cet;y. 
triedou . .. "Pdpojac sa k systému vyrovnama Zeman od dávna ztrabl chuť a zvyk k praClj vas
dalo mu pravé maďarské posvatenie; znaciona- nive miloval labužníctvo a prepych. "Maď~r je 
lizovalo ho v úplnom smysle toho slova." (Eisen- chudobný, ale dobre žije," hovod príslovie. Ziyot 
mann, Histoire générale.) Všetky prekážky, ~toré na puszte je jednotvárny: málo a neschodnych 
dosial oslabovaly čmnosť Maďarov, zmIzly; ciest obťažuje premávku, osihotení medzi sedliak
Andrássy bol ríšským kancelárom. Cislajtánía mi, ktorými opovrhujú a ktorých reč d~sť často 
pohrúžená bola do svojich vnútorných sporOVj nerozumejú, prenasledovaní starosfaml o vy
František Jozef sa smieril s novým systémom, 'pršané zmenky, pohfdaj~ci hos~odárst~o.~, t~p! 
zvábený podporou, akú nachádzal v Pešti pre a neschopní vnútorného Zlvota, hto husan Jedme 
svoju balkánsku politiku. Koloman Tisza udržal vyrazenie v svojej biede malí v~ v~lebnei agi: 
sa pri vláde patnásf rokov a po ňom jeho strana tácH s jej hlučnými shromaždemaml, prackamI 
zostala nepopÍeratelným pánom snemu do a búrHvými hostinami, ktoré predpokladaly. 
r. 1905. Mala dosl času na prevedenie svojich V početných radoch tohoto tekavého zemian-
úmyslov. stva nachádzali magnáti svojich náhončích a svo-

Koloman Tisza bol obmedzeného ducha a su- jich matadorov, hladné a hlučné plema chýrnych 
rovej volej jasne vedel, čo chcel, a neobťaž?val korlešov. "Je v krvi maďarského národa," po
sa škrupulami, keď šlo o to, aby dosiahol clela. znamenáva Maylath, "že okrem verejnej služby, 
Svoju stranu. spravoval korbáčom; nespierali sa duchovného stavu a svobodných zamestnaní do
biču, lebo ich viedol, kam ich hnaly ich chúťky. púšta len obrábanie svojho otcovského majetku." 
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V mnohých kraj och zemianstvo vždy považovalo 
prácu rúk a ešte i obchod a priemysel z~ ~oní: 
ženie. Madarskí zemani sú v tom preplab az 
smiešne. Kráfovstvo zaplavené bolo velikým 
množstvom kobyliek, ktoré žíadaly od. št.átu pro: 
striedky výživy a magnáti, aby sa udrzah, museli 
žíviť svoju hlučnú klientelu. Prirodzene, že ko
dst bol a by bývala velmi malá, keby zákon, 
ktorý vyhlasoval rovnosf všetkých občanov, 
k akémukorvek plemenu prináležia, bol býval 
loyálne prevádzaný. O~~ka politická. tak~o . ~a 
zamotávala otázkou soclalnou. Maďan uslluJuc 
sa zničiť Slovanov súčasne podliehali i suggescii 
svojej pýchy, ktorá nedopúšťala podelenie moci 
s nižšími plemenami a bola i podnetom vzrasta
júcej biedy. 

A konečne zápas lahodil ich chúfkam, kloré 
vypestovaly v nich storočÍa pánstva a íntríg. Naj
menší nepriaznivci vyčítajú im ,ich P?dvodnéh.o 
ducha, krajnú radosť, akú nachadzaJu v kombl
náciach, zvyk koterií a násilnosť, s akou sa 
púšťajú do straníckych sporov, príčinou ktorých 
bývajú najčastejšie nie rozdiele v zásadách, ale 
osobná zášf. Zo svojho bývalého žÍvota dobro
družství a drancovania Maďar zachoval si lásku 
k odvážnym veciam a náruživost ku hre. Hrá sa 
rozhodne vo všetkých verkých mestách sveta; ale 
predsa myslím, že nikde partie nie sú tak ši,?-l.ené 
a hráči takí náruživí, ako v niektorých peshan
ských krúžkoch; nikde špekulácia níe j~ taká 
všeobecná a úžasná - všetky smysly Maďara sa 
roznecujú a rozpaľujú, keď prevádza vofby a 
keď sa mu podarí proti všetkej pravdepodob
nos ti zjednaf vífazstvo vládnemu kandidátovi 
v okrese, kde devať desatín obyvaterstva -
takmer nevie vysloviť jeho meno. . 

V dobe vyrovnania Uhorsko malo aSI 
11 milíonov obyvatefov - 2 miliony Slovákov, 
600.000 Juhoslovanov (mimo Chorvatska), 
1500.000 Nemcov, takmer torko Rumunova me
n~i ako 5 milionov Maďarov. - Maďari tvoria 
tedy približne 45%, celého obyvatel'sfva. Od tej 
doby pomer sa zmenil v kh prospech, a dla naj
novšíeho sčítanÍa bolo by ich voračo vyše polo
vičky obyvaterstva. Úspec~ dosf .ťažko.v~svetH: 
teIný, keď že plodnosť Je u mch mZSla, nez 
u druhých kmeňov; pravda, že kde - tu vy
skytne sa medzi inorodcami zrada a vysfahova
lectvo do Ameriky tiež riedi ich rady. Pri tom 
všetkom úradná peštianská štatistika je neoby
čajne podozrivá a ani najmenej nezdá ~a byf 
potvrdenou pozorovaním cestovaterov. Wmkler, 
ktorý dlho cestoval zemou, poznamenáva, že 
i v srdci Dolnei zeme slovanské ostrovky sa ne
maďarčia. "Náhle hladíme na veci z blízka," 
píše, "vidíme nicotnosť ministerských papierov 
a nikto tak dobre nevie ako administrátoti, čo 
sa skrýva za vífaznými hlasmi ich vodcov." 

Lebo v skutočnosti os veta maďarská nemá 
v sebe ani zbla takého, čo by mohlo posobiť naj
menším kúzlom na tých, ktorých chce asimilovat. 
Úspechy, ktorými sa vychlúbajú ministerské ča
sopisy, sú tedy púhou škraboškou, "divosi, ktor~ 
sa vystrojili do fraku a cylindra, ale nemajú am 
košele, ani giat." Ešte i v Pešti, náhle sa vzdia
lime z parádnych štvrtí, kde sú nahromadené 
velikánske pomníky germánskeho vkusu, večer 

miesi.me sa v blate v tej najhustejšej tme 
a každú chvífu hrozí nám nebezpečie, že sa 
octneme v priekope. Na dedine máme doj em, že 
sme sa navrátili do doby Arpádovej. Maďari 
stále hovoda o vývine svojho priemyslu; vojdite 
do niektorej z moderných fabrík.: robotníci sú 
Slováci, správca Nemec a majitef Zid, čo mu síce 
neprekáža fanatickou horlivosfou vyznačovať sa 
v šÍrenÍ maďarskej reči. "Človek je prekvapený," 
usudzuje Winkler (Skizzen aus dem Volker
leben). "keď ústí, v akej malej miere bol do
tknutý živel čisto maďarský terajším rozmachom 
hospodárskym." 

Prevaha Maďarov musela by byf predsa 
ohromná, aby sa im podarilo zvíťaziť nad ne
premožiteľným odporom, aký bu~í ich .re,č v, ich 
súsedoch. Nie, žeby som chcel popleraf Jej krasu, 
ale je príliš vzdialená a odlišná. Nikde na svet~ 
som nemal pocit tak úplnej a trápnej osamelosh 
ako v Pešti na mojej prvej ceste; ani jedného 
príbuzného korienka, ani jedného známeho slova: 
nič, čoho by sa mohla pamať chytif, ČO by obfah
čilo prvý styk. NárečÍe ugro-finské, ktoré patrí 
ku skupine altajskej a ktoré svojím složením a 
svojím slovníkom je úplne odlišné od rečí indo
europejských, mafie všetky známosti a odstra
šuje i najlepšiu voru. Čiastočne z toho pochádza 
takmer úplná nemožnosf jeho prenikania. Sme 
zarazeni, keď náhle vyjdeme z kráfovstva, ako 
chytro zmizne: nikde nieto prechodného pásma, 
tých odtienkov, ktoré sa vysvetl'ujú súsedstvom, 
príbuzenstvom. 
"Keď hovoria o asimilácíi svojich inorodcov;'" 

píše istý Rus, "Maďari upomínajú na slávnu žab.u 
Lafontaineovu; ani skala, ktorá by chcela pohlhť 
more." -Každá skupina, ktorú napadá ich ne
opatrná megalomania, na vonok opiera sa o fud
natý národ, oduševnený silným životom duševným 
a mravným. podporovaný spomienkami na slávnu 
minulosť. Sú obklopení koalíciou nepriatel'ov, 
ktorí, súc v stálych vzájomných stykoch, majú 
umožnené spoji! svoje úsme, a sú povzbudzovaní 
v zápase a posilnení v chvHkových porážkach 
skrytou pomocou nevyčerpaterných zásob. -
Za týchto okolností, čo aký organizačný geni j by 
sa pripisoval Maďarom a čo akými priaznivými 
by sa zdaly okolnosti, ich podn.~ bOl zrej~tm 
šialenstvom a ak by sa nezastaV1h v cas, pnVle
dol by ich ku katastrófe. Jedi~ou zásl~ou :-: 
ak to može byť zásluhou - muzov, kton vsadIlI 
tú stávku proti zdravému rozumu, je to, že zba
dali naskutku, že ide o zápas na život a na smrť, 
a že bez váhania striasli sa škrupúl mravnosti 
a práva, ktoré by boly prekážaly ich strategii. 

* * * 
Pomerne Hberálny zákon o národnostiach 

z roku 1867 odhlasovaný bol peštianským sne
mom len s výhradou úvodu, ktorý neobyčajne 
zmenšoval jeho cenu. 
.. Dla základných zásad ústavy", znel tento po

divný začÍatok návrhu na snášanHvosf a na smie
renie, "všetci obyvateHa kráfovstva hroria s po
litického stanoviska jeden národ, národ uhorský, 
jednotný a nerozdíelnYi každý obyvatef, k akej
kol'vek národnosti prináleži, je rovnoprávnym 
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občanom tohoto národa. Táto rovnoprávnosť, < 

ktorá sa týka úradného užívanÍa rozličných rečí 
zeme, nemóže podHehaf zvláštnym predpisom 
len na tofko, na kofko to vyžaduje jednota kra$ 
jiny, praktické potreby vlády a administrácie 
a náležité prisluhovanie spravodlivosti." 

Snem takto na prvé mÍesto kládol jednotu 
štátu a podriaďoval mu ostatné články ústavyj 
táto snaha jednoty za každú cenu a všetkými 
prostriedkami nikdy neprestala byť prevláda
júcou myšlienkou snemov, strán a ministrov bez 
výnimky. Rozdielnosf pováh javila sa v zovňaj
ších spósobochj slová boly vše surovšie a svárlí
vejšie, vše zdržanlivejšie a menej vyzývavéj zá
kladná myšlienka sa nikdy nezmenila. 

Bolo by fahko - a nie bezosožné - sostaviť 
anthologiu žurnalistických článkov a reč{ maďar
ských, ktoré by iste zaujaly mÍesto vedfa sbierky 
pangermánskych textov, za ktoré sme vďakou 
viazané Andlerovi. Ako v N emecku, i tu nákaza 
sa rychle šíri a konečne zachvátí celé tel eso so
ciálné. R. 1887 poslanec r.udevít Mocsáry mal 
odvahu vystúpit: proti praktikám administrácie: 
flVláda," povedal, "pozná úžasnú moc šovini
stického hnutía a neopováží sa mu čeliť ... Ako 
sa tedy čudovať, že každý ruší zákon a ho zne
uŽÍva 1 ... Zákon z r. 1868 je len na papieri a 
ani jeden z jeho článkov sa nezachováva." 
Strhnul sa všeobecný krik rozhorčenia. Minister 
pokrčil plecami: "Vaše slová móžu vzbudíf len 
pohrdavé pol'utovanie." Skupina, ktorej dosaváď 
predsedal nebezpečný rušitel pokoj a, jednomy
sel ne mu odhlasovala pokarhaniej pre všeobecné 
pobúrenie Mocsáry sa musel vzdať mandátu 
a neobjavil sa už viac na verejnom javiští. Jeho 
nezdar slúžU za výstrahu a od tej doby nenašiel 
sa medzi Maďarmi ani jeden spravodlivý človek, 
ktorý by vystríhal svojich krajanova upozornil 
ich na priepasf, ku ktorej sa blížili. 

Aby si v snemovni získali úspech, stačil naj
nižší vtip a potlesky sa ozývajú a šída, ako 
náhle rečník prizvukuje city nesnášanHvosti a ne
návisti. 10. januára r. 1890 shromaždenie s nad
šením víta úbohú reč poslanca Bekšiča, renegáta, 
ako tol'ko prÍvržencov Tiszových, leb o zažíhá 
oheň bengálsky pred ministrom, ktorý dal nový 
podnet k zápasu proti inorodcom: "Vól'a, histo
rický štát uhorský pretvoriť v štát národný, je 
stará tradicia našej politiky. Toto úsilie sa znovu 
prejavilo obdivuhodnou činnosfou a nie menej 
obdivuhodnými úspechami terajšej vlády." 

Tlač a katedry pomáhajú. V župných shro
maždenÍach a ešte i na konventoch vývodia kri
klúní. Je to ohlušujúca miešanína, ktorá konečne 
matie hlavy. !lAk chceme žH," povedal svojim 
voličom baňsko-bystrický podžupan (1879), 
"musíme vzrásf a zmocnef asimiláciou cudzích 
živlov ... Či móže byf krajšie poslanie, ako orga
nizovať školy na taký spósob, aby sa vzdelaním 
cudzí živel maďarizoval a aby takto živel slo
venský, ak i vefká masa fudu zostane Slo
venskou, pripojil sa k nám svojou zmaďarizo
vanou inteIigenciou1 Škola maďarská je veliký 
stroj: na jednom konci hádžeme doňho na stá 
slovenských detí, na druhom nám vracía Ma
ďarov." Že podobné slová boly povedané v srdcí 
Slovenska, v kraji, kde nieto Maďarov, nič ne-
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svedčí lepšie o šialenstve, ktoré kalilo zrak ma
ďarských štátnikov. 

Generálny inšpektor evanjeHckej církve, barón 
Prónay, je nie menei podivný {9. marec r. 1883): 
"Je to osudný následok nášho postavenia. že 
musíme podporovaf maďarčinu za každú cenu, 
rozširovaf maďarského ducha a lásku k spoloč
nej vlasti. Pripomeňme si príslovie rímske: Tam, 
kde liek nepomáha, treba použit železa, a ak že
lezo nestačí, treba siahnuf k ohňu,' , (Nadšené 
potlesky zaznamenáva protokol shromaždenia.) 
Medzi tÝI1:1ito zúrivcami istý Griinwald sa vyzna
čuje svojím urážlivým obviňovaním a hanobe
ním, bol to kríženec Nemca a Slováka a končil 
tým, že sa prišiel zavraždit: do ParÍža. - Treba 
čím skorej a všetkýmÍ prostriedkami maďari
zovať tieto plemená, ktoré "sa neopierajú 
o žiadnu významnejšiu Hteratúru, nemóžu zo 
seba čerpaf podstatu svojho duševného vývinu 
a móžu byť len skrze nás vyzdvihnuté k vyššiemu 
postaveniu .. ," IIAk je Maďar nie v stave roz
šÍrif svoju národnosf aspoň po zemepisnú hra
nicu král'ovstva, dá sa vypočítať takmer hodina, 
kedy zanikne." - "Uhorsko sa stane alebo veH
kým národným štátom," bol povedal už Bekšič, 
"alebo prestane jestvovaf ako štát," Bol to pro
gram predsedu ministerskej rady, Kolomana 
Tiszu. ktorý na protesty Srba Miletiča a Slováka 
Paulínyho odpovedel chýrnou vyhrážkou: "Ma
ďarský štát je dosf silný, aby rozdrtil l'udí. ktorí 
sa zradne lepia na jeho telo," Rumuni a Slovania 
odpovedaH tým, že opustili sieň a Miletič vycho
diac vrhnul svojim odporcom túto hrozbu: "Páni 
Maďari, hodie mihi, cras tibi!" 

Koho pán Boh chce potrestaf, hovorl slovenské 
príslovie, potresce ho na rozume. - štváči sa 
navzájom podnecujú a povzbudzujú, napínajú 
hlas, aby si získali potlesk a prekričali svojich 
súperov. Zvlášť roku 1905, po páde liberálnej 
strany zachvátení šialenstvom neznajú miery: 
medzi stranami, ktoré sa prú o moc a ktoré pod 
deravými zdrapmi svojich skvelých programov 
nedostatočne skrývajú úbohosf svojich chú!ok, 
ide o to, kto sa vyznačí v tomto besnení. "stát 
právny je naším cíel'om," vyhlasuje minister 
Bánffy, ktorý dosiahol rekord v umení falšovania 
voHeb, "ale ten budeme budovať, až si založíme 
na pevných základoch štát národný ... Záujmy 
Uhorska vyžadujú, aby štát národný založený 
bol na základoch krajného šovinizmu" (11. júl 
1906) i a nasledujúceho roku: "Otázka národ
nostná nemože byť pokojne riešená. Vy chcete 
štát mnohorečový, kde by všetky národnosti po
žívaly jednaké práva; my chceme jednotný štát 
maďarský. Akékofvek dohodnutie je vylúčené 
medzi nami," (31. októbra 1907.) Széll, ktorý 
má chýr umierneného politika, prichádza na po
moc: "Táto zem bude maďarská, predovšetkým 
to sa musí zabezpečíC' (21. jún 1908.) 

V ýstredný program centralizačný konečne bol 
formulovaný v chýrnej reči terajšieho predsedu 
ministerskej rady, štefana Tiszu, syna a dóstoj
neho nástupcu muža, ktorý založil súčasné 
Uhorsko. V prehnanej miere zachováva presved
čenie a postup jednania svojho otca; sebave
domý, nezlomný a chytrý, ovládajúcí svoju 
stranu . bezúhonnou osobnosťou a neskrotitefnou 

odvahou, v najvyssom stupni stelesňuje divokú 
zášf a nesmÍernu pýchu svojho kmeňa. Je dosf 
múdry, aby pochopil vážnosf nebezpečia, aké po
sobí politika utlačovania, príliš nadutý a príliš 
násilnícky, aby sa jej vzdal alebo ju zmiernH, 
zhýčkaný úslužným bohatstvom a stálym šfastím, 
ktoré sa udržuje v kh dome takmer pol storočia, 
skrz-naskrz zkazený dlhou praktikou podvod
níckeho a úplatníckeho režimu, milujúci moc, 
zaslepený poverou o velikosti svojho plemena a 
nemajúc inej viery, bez strachu, bez škrupúl, ne
priniesol k vláde vlastnosti štátnika, ale tempe
rament hráča, ktorý v zMalom položení stavia 
všetko na kartu. V ňom sa spojoval kalvínsky 
fanatizmus starého plemena, nevypočítatefná od
vaha kočovného j azdca, ktorého nič nepúta 
k pode, pre ktorého život má menšiu cenu než 
dnhrodružstvo, a zaťatosf právníka, ktorý súc 
zbehlý v oklikách zákonníka víe, že žiadna pra
;,vota není prehratá v rukách chytrého advokáta. 
Človek má vše doj em, že mu ide menej o úspech 
zrejme paradoxný, než o dramatickú samo
vraždu uprostred blesk ov. 

Priatelia i nepriateHa cítili, že s ním nie je 
možné žiadné smierenie a že jeho chopenie sa 
štátnych vecí bol o úvodom k rozhodnej srážke. 
"Naši krajania druhej reči," hovoriI 12. júla 1910, 
"musia prijať myšlienku, že prináležia k národ
nému štátu, k štátu, ktorý je nie miešaninou 
rózných plemien, ale ktorý bol vydobytý, zalo
žený jedným národom a ktorému národ tento 
dal nevymazatel'ný znak svojej póvodnosti. Ná
rodná jednota národného štátu maďarského, to je 
hranka, od ktorej neodstúpime ani na piaď, 
skala, o ktorú sa rozbijú hlavy tých, ktorí sa po
kusia ju vyvrátH ... Žiadna politika národná nie 
i e možná, ak v obore policie a zákonodarstva 
neupevníme a nerozšírime moc štátu maďarského 
voči agitátorom:' 

"Som hotový dohodnúf sa so svojimi nemaďar
skými spoluobčanmi, lež nikdy nepríjmem vy
rovnania s národnosťami.', (Nadšený potlesk.) 

"V oči vám, národovci, ktorí ste udržiavali 
protivlasteneckú agitáciu... ak by sme boli 
škrupul'ovali nad prostriedkami, boli by sme 
bývali hlupákmi a neboli by sme vykonali svoju 
povinnosf voči vlasti" (súhlas). 

Program Štefana Tiszu bol programom Ma
ďarov od roku 1790; dával mu len si!nejší výraz 
a mienn tým urychlil' udalo sti. Je to zákon fy
zický, že sa pohyb urýchfuje v tej miere, ako sa 
pád predlžuje. Arnošt Denis: Slováci. 

~ 

p O U t d O M O S k vy. 

Předákům českým naskytla se vítaná příle
žitost, dokázati vládě, že národ český má 
i mimo hranice české přátele, kterým osudy 
jeho nejsou lhostejné, že posilu svou k zápa
sům v přítomnosti a naději v budoucnost čerpá 
z mocné myšlenky, z myšlenky vzájemnosti slo
vanské. 

V Moskvě pořádána v letních měsících roku 
1867 výstava národopisná a pozvání k ní roze
sláno do všech zemí slovanských. V Čechách 
vzbudilo pozvání to radostný ohlas a čelní mu-
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žové usnesli se, na cestu do Moskvy společně 
se vydati. Výpravy té zúčastnili se Palacký, 
Dr. Rieger, Dr. Brauner, Karel Jaromír Erben, 
Vrťátko, Dr. Hamerník, Dr. Jut Grégr, baron 
Vil1ani, Dr. Tom. černý a malíř Jos. Manes. 

Uvítání jejich na Rusi bylo srdečné, okázalé, 
ano demonstrativní. Hlavní událostí pouti byla 
dne 26. května audience slovanské deputace 
u cara v jeho sídle Carském Sele. Carští man
želé věnovali Čechům zvláštní pozornost a car 
projevil svou radost, že může uvítati rodné 
bratry na půdě slovanské. 

Palacký a Rieger, kteří neopominuli předsta
viti se ihned po svém příjezdu do Petrohradu 
rakouskému velvyslanci hr. Bercelevovi, na
vštívíH čelné státníky i jiné vynikající muže 
ruské. Jako v Petrohradě dostalo se poutníkům 
i v Moskvě skvělého přijetí a konány na jich 
počest slavnosti a bankety, při nichž nadše
nými slovy velebena idea vzájemnosti slovan
ské. Také na zpáteční cestě byli poutníci všude 
předmětem srdečných oslav. Dne 14. a 15. 
června vraceli se k svým domovům. Pout mos
kevská nemile pobouřila nepřátele národa čes
kého, kteří v parlamentě i v časopisech pout
níky z velezrádných úmyslů podezřívali a přísné 
jich potrestání žádali. K těmto osočovatelům 
přídružíly se tentokráte také listy polské, ze
jména "Gazda Narodowa", 

Vláda rakouská byla patrně na rozpacích, co 
má činiti. Mezi zahraniční kanceláří vídeňskou 
a rakouským velvyslanectvím v Petrohradě bylo 
v té příčině velmi čilé jednání. Nemajíc nija
kých- důkazů, že by se byli poutníci v něčem 
proti Rakousku prohřešili, a obávajíc se, že by 
zakročení proti nim mysli lidu českého beztoho 
již v povážlivé míře rozčílené pobouřilo, neod
hodlala se vláda k zakročení. 

Pout moskevská mocně působila na lid český. 
Vědomí, že jest členem rodiny slovanské, že 
velký národ ruský mu jest přítelem, vzpružilo 
jej a posilnilo k dalšímu boji. Nadšení pro Rusko 
bylo po :vlastech českých nesmírné: všude hrána 
a zpívána ruská hymna a o překot učeno se 
ruštině. 

Tento účinek výpravy moskevské na český 
národ dráždil vládu, která veškeré projevy rus
kých sympatií krutě stíhala, ač s malým vý
sledkem. Říšský kancléř Beust dal při každé 
příležitosti na jevo, jak tyto projevy ve Vídni 
působí. "Ano, došlo již k tomu," tak se vyslovil 
za pobytu svého v Liberci dne 18. září, "že se 
v hlavním městě tohoto království jásá při cízí 
hymně. Jak má král, kterého korunou ozdobe
ného míti si přejí, konati svůj vjezd do města, 
v kterém se hymna, oslavující cizího mocnáře, 
rozléhá 1" 

Že by národ český od výpravy moskevské 
nějakých politických výsledků očekával, tomu 
časopisy české ihned rozhodně odporovaly a 
vůdcové její v tomže smyslu se prohlásili, když 
o rok později od listu baronem Beustem inspi
rovaného hanebně osočováni byli. Nejpošeti
lejší bylo obviňování, že národ český aneb ale
spoň jeho vůdcové po zabrání zemí koruny 
české Ruskem touží, Byloť přece známo, že Pa
lacký již v proslulém svém psaní do Frankfurtu 
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r. 1848 pravil, že "již pouhá. možnost uz:~~~r
sální monarchie ruské nema odhodlaneJslho 
protivníka nežli jeho". A v odpovědi r. 1863 
dané Boleslavanu" o polské otázce napsal, že 
carst;i v Rusích ustrojilo se na zásadách slo
vanských, ale na jistém amalgamě zása~ ~<:n
golských í německých. Roku 1868 v zmmenem 
již prohlášení, kteréž obširně.ii uvedeme, uvádí 
společně s Riegrem, že kdekoli obcovali s po
litickými osobnostmi, v Petrohradě jako v Pa
říži vyslovili své přesvědčení zřejmé, že spo
jeni koruny česk.é s velmocí ra~ousko~ jes~ ná
rodu našemu nejlepší zárukou Jeho hlstoncko
politické a jazykové individuality. 

V "Doslovu" k svému "Radhostu" roku 1872 
rozpisuje se obšírně o pouti moskevské. "Přede
vším vyznávám," praví, "že posavad nejen ne
lituji, ale i žehnám okamžení, ve kterém od
hodlal jsem se k pouti do Petrohradu i do 
Moskvy. Když cestování jak vůbec, tak í ze
jména do Němec, do Anglie, Francie, !taHe, 
ba i do Ameriky chválí a poroučí se jednomu 
každému co prospěšné pro nabytí mnohých 
známostí: proč by jen cestování po Rusích mělo 
nám býti škodou a hříchem? Já nabyl jím pří
činy k opravě nejedněch domnění svých a k dů
kladnějšímu nahlédnutí do všelikých otázek, 
ježto ouzce dotýkají se života našeho národ
ního. Při tom neobmeškal ísem sem i tam na
hodilých příležitostí, hájiti, jak jiní moji přátelé, 
politický program svůj, jímž bylo a jest federa
listické Rakousko. Že naproti tomu nepřátelé 
naši větřili u nás úmysly netoliko politické, ale 
i konspirační, tomu se nedivím. Svědomí jejích 
vlastní učilo je, jaké měli bychom příčiny proti 
nim, kdybychom smýšleli rovně jako onL Sou
díf oni jen dle slepých popudův a vášní, nikoli 
dle rozumu a skutečného svědomí." 

Palacký vyslovuje se dále o universální mon
archií ruské a pokládá si to za zisk, že již ne
nachází příčiny báti se jí jako dříve. "Kdokoli 
jen pováži," píše, "za jakými výminkami by ona 
uskutečniti se dala, nebude se jistě diviti, a tím 
méně mně to zazlí, že spatřoval jsem v ni a 
spatřoval bych i podnes ,zlé nevyslovitelné', 
,neštěstí bez konce a míry' atd. Poněvadž ná
rodové stateční všicknÍ postavili by se ji na 
odpor. a to s nasazením posledního groše i po
slední krůpěje krve, neznamenala by ona nic 
jiného, nežli násilné přemožení, dokonalé po
robení a zotročení celé vzdělané Evropy, po
tlačení a udušení všech svobodných a ušlechti
lých myšlének i snah v pokolení lidském," 

Palacký hledal význam pouti moskevské 
v tom, že pravý duch slovanský, jehož přední 
známkou jest mírumilovnost a nebažení po pan
ství, v zájmu humanity šířiti a vzmáhati se bude. 
Snahy po utvoření a uvedeni jednoho jazyka 
všeslovanského nazval pouhými sny. "Všichni 
my," tak píše, "budeme tím raději učiti se rus
kému jazyku, čím více poučení a útěchy nám 
pflskytovati bude literatura ruská: ale své 
vlastní řeči a literatury proto nespustíme se a 
nezadáme nikdy,.. Při vší nepopiratelné cen
tralisaci světové nezdá se přece býti úmyslem 
prozřetelnosti božské, aby pokolení lidské za
niklo v jednotvárnosti." 

Vůdce českého národa dovozuje pak, že mezi 
Čechy a Rusy může se objeviti pouze poměr 
platonické lásky, rozeznává však dvoji zřetel: 
jeden co do vlády, druhý co do národa ruského. 
Co do vlády ruské poukazuje k tomu, že ne!ze 
mluviti dosud ani o platonické její lásce k Ce
chům". 

Adolf Srb: Politické dějiny národa českého. 

Dob a' t á bor ů. 

Jmenování "občanského" ministerstva, jehož 
členy byli Dr, Herbst a Dr, Giskra, vzbudilo 
v lidu českém veliké roztrpčení a utvrdilo jej 
v rozhodné oposici proti Vídni. Nová ústava, 
kterouž "království a země v radě říšské za
stoupené" oblaženy, byla sice v slovném znění 
velmi liberální, obsahujíc důležitá ustanovení, 
zaručující osobní a politickou svobodu státních 
občanů, ale lid český dobře věděl, že z nich 
prospěch míti budou toliko Němci. A neklamal 
se, neboť nové ministerstvo záhy podalo dů
kazy, že přes liberální zákony hodlá setrvati 
vůči Čechům pří dosavadní praxi persekuční. 
V stíhání časopisů českých a žalařování redak
torů pokračováno, rovnoprávnosti nešetřeno, 
každý volnější ruch utlumován. Aby zabezpe
čilo si úřednictvo, vymohlo si ministerstvo cí
sařské nařízení ze dne 19. ledna, aby všichni 
úředníci složili slib věrnosti ústavě. 

Rovné právo všech národů bylo ovšem § 19 
nových státních základních zákonů zaručeno a 
v § 11 zákona o moci soudcovské zavedeny 
poroty pro trestní věci politické a tiskové, ale 
obé zůstalo jen v teorii. 

Vláda záhy se přesvědčila, jak líd český o ní 
smýšlí. Pražské německé vrstvy, zejména stu
dentské, usnesly se, že ministru Herbstovi, 
který dne 18, ledna do Prahy zavítati hodlal, 
uspořádají skvělou ovací průvodem s pochod
němi. Tato demonstrace, která zjevně namířena 
byla proti národností české a která měla býti 
protestem proti českému rázu Prahy, pobou
řila v takové míře obyvatelstvo české, že od 
pouliční oslavy ministrovy patrně na zakročení 
vlády samé upuštěno. Rozjitřený líd však nic
méně proti nenáviděnému ministru, který u ve
čer dne 19, ledna v německém kasině dlel, de
monstroval, provolávaje jemu, vládě i říšskému 
kancléři "Pereat!". Odtud valíly se zástupy, zpí
vajíce vlastenecké písně, na Václavské náměstí 
a jen domluvám purkmistrovým se podařilo je 
rozptýliti a horší výstupy zameziti. 

Nehledíce na rozčílení lidu, uspořádali Němci 
na počest Dra Herbsta dne 21. ledna v němec
kém kasině slavnostní hostinu. Ačkoli kasino 
policejní stráží i četnictvem bylo střeženo a ši
roká. ulice byla uzavřena, protlačily se nepře
hledné zástupy až ke kasinu, provolávajíce zde 
bouřlivé "Pereat". Vláda učinila rozsáhlá opa
tření. Posádka pražská byla jízdou zesílena a 
brány městské byly uzavřeny. Na první výkřiky 
přikvapil prapor pluku Benedekova, nabíjel 
před zástupy ručnice a jal se rozháněti s nasa
zenými bodáky a za rachotu bubnů lid. Za ma-

lou chvilku přibyla nová posila: škadrona hu
sarův a dva prapory pluku arciknížete Karla 
Salvátora, kteří rovněž na bezbranný lid úto
čili. A nedostí na této síle válečné, neboť ještě 
se dostavily tří jiné prapory pěchoty. Na vzdor 
proti této přesile pokračoval lid v provolávání 
"Herbst-Beust" a jen stěží podařilo se jej ze 
Spálené ulice vytlačiti. Pod ochranou bodáků 
hodovali pak Němci dále, oslavujíce nadšenými 
přípitky líberální ministerstvo! 

Oposici svou proti nové vládě dal národ 
český najevo také svými protesty proti novým 
daním. Fínánce rakouské byly v žalostném 
stavu a vláda musila vyhledávati nové zdroje 
příjmů, kterých nedovedla nalézti jiným způso
bem, než uvalením nových berní na poplatnictvo 
beztoho již přetížené. Když finanční ministr 
Brestel dne 24. března své finanční předlohy 
v říšské radě obhajoval, nazval sám tato opa
tření krutými. V Čechách zdvihl se mocný odpor 
proti nim. Přečetná okresní i obecní zastu
pitelstva v protestech k vládě, k zemskému 
vý-boru, ano k panovníkovi ohrazovala 
se proti daním Lem. V některých těchto 
osvědčeních pro testováno nejen proti obmýš
fené nové dani, nýbrž proti všelikému ukládání 
nových berní v království Českém na základě 
starých práv, stvrzených reversy a slavnými pří
sahami králů českých. Poněvadž vláda zároveň 
prodávala poslední zbytky statků koruny české, 
pro testováno rázně také proti tomu, 

Velikou většinou německý zemský výbor po
jednávalo podáních, která ho v té příčině do
šla, ve schůzi dne 13, května, a usnesl se, aby 
ona, která obsahují státoprávní ohrazení, vrá
cena byla proto, že "směřují proti zákonům 
ústavním, císařem schváleným, a že nelze z té 
příčiny o nich rokovati a je předmětem nějaké 
předlohy učiniti"; co se ostatních týče, pro
hlásil se zemský výbor, že "není žádné pod
statné obavy před nebezpečenstvím, jež by zá
jmům zemským království Českého hrozilo pře
tížením berním, a to tím méně, ježto zájmy 
země této věrných zákonných zastanců doznají 
v mužích sněmem zemským do říšské rady zvo
lených a jí se účastnících". 

Používaje výhod, jichž poskytoval nový zákon 
shromažďovací, jal Se lid český tou dobou po
řádati valná shromáždění pod širým nebem, na 
kterýchž pojednával o časových otázkách a 
projevoval stesky své i přání svá. Shromáždění 
tato nazývána tábory, První tábor pořádán dn~ 
10. května na úpatí posvátného Rípu. Tisícové 
shromážděných dali zde najevo hlubokou ne
spokojenost svou s poměry a odsoudili vládní 
systém a usnesli se o resoluci, v níž obsaženy 
jsou tehdejší stížnosti národa českého: 

"Uvažujíce, kterak tou dobou, co království 
Uherské těší se úplné samostatnosti ústavní, 
správní a státní, toto naše neméně slavné a dů
ležité království pozbaveno jest až i posledního 
stínu někdejší své samostatnosti, aniž by národ 
náš za to doznával jiného než bídy nejkrutější 
a úkorů neustálých; i slyšíce nadto, kterak 
strojí většina parlamentu nám cizího uvaliti na 
zuboženou naši vlast již zase nová, všech po-

savadních krutější břemena: my věrní synové 
národa českého, shromáždění dnes na poli po
svátného Rípu, projevujeme, jakož nám svědomí 
káže: 

Že žádných nových břemen již snášeti nemů
žeme, aniž rozumíme, odkud většina onoho ví
deňského parlamentu osobuje si právo, rozho
dovati o nás bez nás. Z té příčiny ohrazujeme 
se rozhodně proti všemu zvyšování daní vůbec, 
ale žádáme při tom důtklivě, aby snížena byla 
ohromná břemena dosavadní a ve všem, ce. 
tkne se nás, aby šetřeno bylo vůle tohoto krá
lovství. Chcemeť býti konečně šťastni a svo
bodni ve vlasti své, jako bývalí otcové naši. 
Chceme, aby svobodný dříve národ český opět 
stal se pánem svých osudův a rozhodovalo všech 
věcech svých toliko sám s korunovaným králem. 

Chceme, aby neplatilo v Čechách jiného zá
kona, než který vypracuje řádný český sněm 
a potvrdí korunovaný český králi aby tedy 
v Cechách žádná daň nemohla býti ukládána a 
žádné vojsko sbíráno, než po takovémto ústav
ním snesení sněmu českého s králem českým. 

Takto by obnoveno bylo právo naše histo
rické, které znamená svobodu, samostatnost a 
nezávislost slavného království Českého, jediné 
to rukojemství šťastné budoucnosti, síly a blaho
bytu, K tomu konci chceme a žádáme se vším 
důr<;lzem vůle utvrzené přesvědčením nejhlubším: 

Předně: aby nynější nespravedlivě sestavený 
sněm byl rozpuštěni za druhé: aby vypsany 
byly volby pro nový sněm království Českého, 
a to volby na základě nejspravedlivějším, aby 
celý národ do všech tříd svých byl zastoupen: 
tedy volby na základě všeobecného hlasování; 
konečně za třetí: aby takto zřízený sněm vedle 
starých našich práv vypracoval ústavu pro krá
lovství České, pojišťující naSl vlasti stejnou 
samostatnost a svobodu, jaké se těší vlast 
uherská." . 

Jin.é tábory rychle za sebou následovaly. 
Vláda poznavši nebezpečí, které jí z toho hnuti 
hrozí, jala se přes jasné znění zákona shromáž
děním těm všemožné překážky klásti a je za
povídati, 

Skvělé svědectví o své síle životní podal lid 
český velkolepou slavností položení Základního 
kamene k Národnímu divadlu, která trvala po 
tři dny, 15" 16 a 17. května, a která shromáž
dila v Praze zástupce všech kmenů slovan
ských, U Základního kamene pronesl Sladkov
ský vlasteneckou a politicky významnou řeč, 
která vzbudila nesmírné nadšení po všech vlas
tech českých, Ti, kdož zavítati nemohli do 
Prahy, oslavovali památný tento den Ve svých 
domovech, a tak konány téměř ve všech čes
kých městech a dědinkách v Čechách a na Mo
ravě slavnosti, které měly mocný vliv na vzpru
žení vlasteneckého vědomí. Rovněž významná 
byla oslava sedmdesátých narozenin vůdce ná
roda českého Františka Palackého dne 14. a 
15. června 1868 v Praze i po celém venkově, 
Památná slova pronesl tehdy oslavenec: "Mu
sím se vám upřímně vyznat, pánové," tak řekl 
při hostině dne 14. června v Stromovce konané, 
"že teprve nyní plné chovám přesvědčení, že 
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národ náš živ býti chce a že také živ bu~e .. Nic 
horšího není v životě národa kteréhokoli, Jako 
duševní otupělost a neprocit1ost, íaká panovala 
u nás ještě do nedávna. V ~ všem tom st~! se 
však poslední čas rozhodny obrat k lepslmu. 
Jíž loňské výjevy našeho života národního pře
'vyšovaly všecky mé naděje - tužby ne~mím 
říci - jež choval jsem stran budoucnost! na
šeho národa. Hleďme jen povzbuzovati v ná
rodě našem ducha pravého vlastenectví a pravé 
osvěty, a vítězství jest naše." 

V řadě těchto významných projevů neposled
ním zajisté byla pout do Kostnice ke dni 6. čer
vence; byla to první oslava Husova od jeho 
smrtí mučednické. 
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Adolf Srb: Politické dějiny národa českého. 

To české tábory! 

(1870.) 

1. Čo to tam luni a dme sa, 
lebom tlačiac hor nebesá? 
či víchor kloní a lomí 
stoveké n,'lšich Hp stromy? 
Čo v luneni tom beHe sa 
sťa žulové hnáty lesa? 
Nie to šumné naše hory? 
Bratu - to české tábory! 

2, Aha, kol'kú to mrákavu 
sobral :Říp na svoju hlavu! 
Farby žlče, krvi, jedu, 
siniek, noci - tanec vedúi 
v nich príval a hrom sa rodi, 
za nimi slnko vychodí. 
Čo to za oblakov sbory? 
Slepče! - to české tábory! 

3. Sťaby, keď strela hrom dud, 
to tam reve, to tam búri; 
útrob ou zeme zatriasa 
cherub, čo deň súdny hlása; 
klíatba, rozkoš, plač a plesy 
zunenie to vedno miesi. 
Lev to s vlkmi tam sa bod? 
Nie, niel - to české táboryl 

4. Ponad mestá a dediny 
akou žiarou svieťa plyny! 
Peklo pálí hriechy staré, 
nebom svieťa sa oItáre, 
na plamenných krýdlach Heta 
s dom na dom svatá osveta, 
s fakl'ami, s žalmamí chóry 
chodia - to české tábory! 

5. Na Hradčanoch - dive sveta 
čo za sláva sa trbHeta? 
To tam čata zlatorunná, 
meč a berla a koruna -
a svojmu, svojmu krárovi 
nesú čaty tribút nový, 
tribút slobodnej pokory. 
čaty? - to české tábory! 

6. Viď tamtú ohromnú stenu, 
bášt, pílierov pozbavenú, 
a drak - dávny vrah svobody 
ku stene tisne národy: 
tisne, tlačí dotial' zrada, 
až zeď puká. dme sa, padá. 
rúca sa na krk potvory. 
Hurrá! - to české tábory! 

7. Leží stena rozvalená, 
delíaca Slavian plemená, 
svet Žižkov okom slobody 
ponad hory, ponad vody 
hl'adí, s náručou rozpiatou 
volajúc na svojich bratov _. 
vysoko svorné prápory 
vlajú - to české tábory! 

8. šl'achta bez erb ov a znakov. 
moc vojenská bez bodákov, 
odpor víťazný bez hradov, 
myse! jedna bez pokladov, 
štátnictvo bez diplomatov, 
súd bez žalárov a katov -
rud, čo s vrahmi len zná spory! 
Kto to? - to české tábory? 

9. Slovanov bratia, hor tri prsty, 
plece k plecu, hrsť do hrstí, 
vzájom, ponad otcov hroby 
velie hlas dávnej siroby, 
v čaty, v kfdle a hromady, 
v jedno teto, v tuhé rady! 
Zrkadlá naše i vzory, 
hraďte - to české tábory! 

Andrej Sládkouič. 

p O V Y r O V n á n í r. I 867. 
žádný národ v mocnářství nebyl úmluvami 

r. 1867 hůře postižen než Čechové. Každý článek 
smlouvy se jich dotýkal na nejcitlivějších mi
stech. Nesvědomitým a nelítostným pánům vydá
vala bez odporu jejich bratry Chorváty, Srby, 
zvláště Slováky, kteří přes svou roztržku dále 
tvořili až dosud skrytou zálohu; přiváděla ko
runu Svatováclavskou v í akési vasalství a smě
šovala ji venkoncem v parlamentě vídeňském se 
shlukellf nejrozsáhlejších a nejnepatrněj~íc~ pro
vincií' odsuzovala Slovany, aby se stah nastro
jem ~olitiky, které nenáviděli, protože - aspoň 
po dlouhý čas - l!hry se ucházely o. spole~ 
s Německem. Ježto Cechy byly zeml neJbohatsl 
v mocnářství, převaha nákladů finančních, jež 
Maďaři uložili Předlitavsku, z větší části spa
dala na ně, a takto se stávaly poplatnými ko
runě Svatoštěpánské, kdežto hospodářské pro
spěchy království ve věcech obchodních a cel
ních byly ohroženy převážným vlivem národa 
soupeřského, jehož potřeby byly naprosto opačné 
i eho potřebám. 
Němcům předlitavským, kteří byH také za

saženi v svém bohatství, bude zajisté jednou líto 
chyby, kterou spáchali přijetím supremacie ma
ďarské. Zatím měli jen jednu myšlenku, učinit 

Slovany neškodnými. Beust získal nejvzpurnější 
centralisty, slíbiv jim, že zřídí opravdovou vládu 
parlamentární: čeho by se tím odvážil, když vo
lební zákon dával mu prostředky pozměnit vět
šinu podle své vůle? A ostatně článek XIV., 
který ve formě sotva zmírněné zachovával 
XIII. článek ústavy únorové, dopouštěl v přípa
dech nutných vládnout bez parlamentu. 

Jako za doby Schmerlingovy, všecken stroj 
parlamentární byl jen klamem, a úkol domně. 
lých zástupců národa byl velmi nepatrný. Ve 
věcech poněkud důležitých dvůr ani nepřipouštěl 
zakročení poslanců. Beust ve chvíli, kdy jeho 
vliv byl nejpevnější, jen stěží dosáhl od císaře, 
aby odstranil ze svého okolí nejkompromitova
něj ší úředníky svého domu a svým vlivem nedo
vedl ho přesvědčit, aby se i ednoho dne obj evi1 
v šatě občanském svým věrným Vídeňanům, co 
by radostí naplnilo jich nevinnou a dětinnou 
duši. Nadšení, s jakým sněm říšský přijal řadu 
zákonův o svobodě tiskové, shromažďovací, spol
čovací, petiční, osobní svobodě atd., připomínalo 
krásné dni roku 1848; bohužel, přestávalo se nej
častěji na okázalém prohlašování zásad a vskutku 
správa byla zůstavena moci nejnemírnější. Mi
nistr se domáhal i práva potlačit spolky, jež by 
se mu zdály nebezpečnými pro stát; levice shle
dala tuto výhodu hrozivou. - Připomenuto jí, 
že jsou to Čechové, jichž agitaci třeba potlačit, 
a hned se poddala. 

Více jí záleželo na panství než na svobodě, 
a zvláštním úkolem vlády roku 1867 bylo pojistit 
panství německé v Předlitavsku. Nový poplach 
byl tak prudký, že centralisté učinili některé 
ústupky: nepodporovali těch ze své strany, kteří 
by byli chtěli, aby členové delegací byli aspoň 
částečně voleni v plném shromáždění říšské rady 
hromadným hlasováním a nikoliv odděleně od 
poslanců různých zemí a rozšířili tu i tam pra
vomoc sněmů zemských. Vážnějším ústupkem 
bylo, že upustili od zásady stanovené Schmer
Hngem, který říšské radě přiznával teoretickou 
převahu nade sněmy, a vráceno se v té věd 
k soustavě diplomu říjnového, podle něhož 
všecky věci, jež nejsou výlučně vyhrazeny ústřed
nímu parlamentu, závisí na jednotliVých sněmích. 
Toto podružné zmírnění nepozměnilo zřejmě 
centralistickou povahu nové ústavy; nebylať zru
šena žádná z nejnespravedlivějších absurdností 
zákona volebního a v případě, kdyby sněm ode
přel poslat své delegáty do Vídně, předem bylo 
postaráno o možnost přímých voleb z lidu. 

Centralisté té chvíle vítězi isouce na poli po
litickém, chápali křehkost svého vítězství, pokud 
nepřinutili svých odpůrců, aby přijali převahu 
jazyka a vzdělanosti německé: z jejich zásad 
vyplývalo důsledně, že se nespokojí přivedením 
Slovanů v malomoc, ale že budou hledět zničit 
jejich národnost. Zápas nabyl takto po roce 1867 
mnohem určitěji než dříve rázu boje nesmiřitel
ného mezi oběma národy soupeřnými. 

Čechové spálili své koráby. Zamítli obeslání 
říšské rady; po dlouhém váhání strženi hrabě
tem Cla m e m - M art i nic e m a žurnalistou 
Jan e mSt. S k rej š o v s kým, který tehdáž 
hrál mezi nimi velmi důležitou úlohu, rozhodli 
se opustit sněm pražský. Dne 22. srpna 1868 ob-

j asnil Rieger jich důvody v pověstné dek 1 a
r a c i, kterou vyloženy zásady, jichž se potom 
nepřestala domáhat strana státoprávní. 

I po bitvě bělohorské Ferdinand 11., všemocný 
vítěz nad odbojem, uznal prý samostatnost krá
lovství Českého a jeho privilegia. Toto právní 
postavení země, potvrzené od té doby četnými 
smlouvami a přísahami, nemůže býti měněno 
než svobodným dohodnutím zúčastněných stran, 
panovníka a národa českého. N epromlčÍtelné a 
nezadatelné právo národa českého nemohlo být 
oslabeno abdikací domnělé většiny, která podro
bila království České říšské radě nezákonité a 
nekompetentní. Němci, kteří se zprvu pokoušeli 
zgermanisovat celou říši, přinuceni nyní ustoupit 
před Maďary, hledí s náruživostí tím odpornější 
udržet své panství v krajinách, jež jím neunikly 
posud. Protože volební řády nejobratněji vy
počtené nestačí na dlouho, aby jim zajistily vět
šinu v zemích koruny Svatováclavské, vymyslili 
společnou radu říšskou a odsoudili takto ke 
smrtelné ztrnulosti sněmy jednotlivé. Němčina 
bude silou věcí i azykem poradním sněmu ústřed
ního: čím více jeho pravomoc bude rozšířena, tím 
více národové neněmečtí budou přivedeni k po
volnému odumření. "Svoliti k ustálení institucí 
takových bylo by národu našemu tolik, co od
hodlati se k samovraždě." Kdežto prve nejvyšším 
manifestem od 20, září 1865 slíbeno bylo sněmu 
českému, že se mu předloží úmluva s králov
stvím Uherským k podání hlasu stejně vážného, 
a ačkoli tento slib zástupce vlády v plném 
sněmu slavně opakoval, zastupitelstvo království 
Českého nebylo nyní uznáno ani za hodno, aby 
slyšáno bylo, ať již nedíme o státoprávním upra
vení celé říše, alebrž ani ne o změnách, kterýmž 
následkem nové organisace celého mocnářství 
podrobeno být mělo vlastní státní právo a ústava 
této země . , ." 

!fR o z h o cl n 'li t o o nás bez nás ... Nyní 
však, když všecky ty věci vykonány isou bez 
řádného a správného svolení království Če
ského . .. svolán jest opět sněm český... aby 
vzal na vědomost a tak fakticky uznal jako 
skutek dokonalý, co učiněno bez jeho svolení; 
aby přijal za právo země, co provedeno jest od 
representantů jiných zemí i bezohledným n.e
šetřením celého národa českého; aby při i al to, 
co nemůže vésti než k hmotné záhubě království 
Českého, k úplnému zrušení jeho státoprávní sa
mostatnosti, historicko-politické osobnosti a k po
tlačení jeho odvěké zvláštní ve financích úplné 
autonomie, ba konečně následkem toho k podma
nění národnosti českoslovanské pod vládu živlů 
cizích, jí záhubou hrozících. Pokud bezpráVÍ, 
jehož jsou obětí, nebude napraveno, pokud stav 
věcí nebude upraven svobodnou smlouvou mezi 
panovníkem a představiteli národa volsnými 
podle řádu spravedlivého k oběma národnostem, 
poslanci čeští se neúčastní jednání ve sněmu, 
jenž oloupen o své nejvzácnější právo. - Téhož 
dne předčítáno podobné osvědčení dvaceti osmi 
poslanců moravských, kteří rovněž nevstoupili 
do sněmu. 

Čechové v zápase nerovném, jejž podnikali, 
hledaH sympatií v cizině. V měsíci květnu 1867 
Palacký, Rieger, Brauner a Julius Grégr se pří-
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družili k deputaci Slovanů, kteří se ubírali ke 
slavnostem výstavy národopisné v Moskvě, uspo
řádané od panslavistů ruských. Tato pout přese 
všecky aklamace a obvyklé přípitky v podobném 
případě byla spíše na škodu než k uži~ku. 
Vzpoura polská r, 1863 vyvolala v Rusku sIlný 
záchvat o"kcidentofobie a veřejné mínění bylo tu 
ovládáno slavofily, vedenými Aksakovem a Kat
kovem, Vláda čas od času některým prohlášením 
podporovala hnutí, jež jí sloužilo, ale cele se 
nepoddávala. Ministr zahraničních věcí Gorčakov 
byl diplomat staré školy, velmi marnivý, po
vrchní, který malou důležitost připisoval sympa
tiím lidu a při revisi smlouvy Pařížské, což bylo 
jediným předmětem jeho politiky, mnohem více 
spoléhal na Němce než na Slovany. Nemrzelo ho, 
že způsobil trochu nepříjemností Beustovi, jehož 
zbrklost ho dráždila, ale byl pevně rozhodnut, 
si nezadat. 

Cesta Riegrova a Palackého byla dosti nevčas
nou recidivou romantismu; pobouřila Poláky, 
urážela západní liberály a vládě dala zbraň do 
ruky, A ještě horší bylo, že udržovala Čechy 
v nejnebezpečnějším klamu. Nebylo dobře, že 
hned po rozhodné bitvě spoléhali na platonické 
sympatie a na prohlášení při přípitcích; podobné 
přeludy byly jednou z příčin zkázy r. 1620. Za
jisté je důležito, nepodceňovat živlů nezvážitel
ných, jež v dané chvíli zvrátí výpočty politiků 
z povolání, a byly oprávněny snahy o posílení 
citů vzájemnosti slovanské: ale opatrnost kázala, 
aby se změřil bez klamu skutečný dosah těchto 
citových sympatií; však v podobných případech 
obezřelí vůdcové pustí několik dětí ztracených, 
ale nezakročují přímo. 

Pokusy s Francií nebyly o mnoho lépe vy
počteny, Události z roku 1866 velmi pohnuly ve
řejným míněním pařížským a příhoda Lucem
burská neuspokojila ovšem nepokoj vzbuzený 
Králové Hradcem. Strach před Pruskem poutal 
pozornost francouzských diplomatů a publicistů 
k zemím východním, což bylo jen návratem 
k nejtrvalejším tradicím naší minulosti: zda po
mod Polska, Švédska a Turecka Bourboni ne
zastavili ctiŽádostivé snahv Habsburků? Pro
tože se totéž nebezpečí obj~voval0 znovu, zdálo 
se, že třeba se chopit opět těchto prostředkův 
a toliko přizpůsobit jek novým podmínkám ži
votním. Různi spisovatelé jali se upoutávat po
zornost veřejnosti k důÍežitým debatám, které se 
konaly v Rakousku, S a i n t-R e n é T a i 11 a n
di e r, jehož zvědavost byla dosti čilá, sv)"mi 
studiemi o Německu byl přiveden k tomu, že se 
zabýval Deákem a Palackým a čtenářům "R e
v u e des De tl x 1\1 o n des" vypravoval ně
které z nejživěíšich episod z dějin českých. Se 
zcela jinou schopností odbornou a s vřelostí 
přesvědčení, jež neochabla věkem, L o u i s L e
g e r, zakladatel studií slovanských ve Francii, 
počínal úřad apoštolský, plný trpkostí právě 
jako triumfů, Obdařen neobyčejnou pamětí 
a překvapující snadnosti připodobovací, mluvě 
stejně lehce všemi nářečími slovanskými, dobře 
znal celou východní. Evropu, spojoval s nejjem
nější úzkostlivostí učencovou nesmírné nadšení 
a vzácné nadání získat veřejnost pro otázky nej
méně známé, Právě vydal za spolupracovnidví 
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J. V. Friče, uprchlého do Paříže, spis "L a B o
h e m e h i s t o r í q u e, pít t o r e s q u e e t 
1 i t t éra i r e H (1867). kde byly vyloženy revin
dikace Čechů. 

Velmi pomalu veřejné mínění počalo chápat 
nebezpečenství, i ež Francouzům vycházelo ze 
zřízení říše Pruské při jejich hranicích, Napo·. 
leon lIL, kolísaje mezi svými povinnostmi jako 
obránce Francie a svými sny humanitními, vzdav 
se poněkud svých sympatií k Německu, byl by 
dosti rád uvedl ve shodu své koncepce filoso
fické s požadavky bezpečnosti: vážně pojal 
velký plán Sullyho, a existence autonomních 
Čech byla by se mu líbila. Paní Cornuová ho při ... 
měla, že přijal Riegra: tento mu odevzdal pa
mětní spis, v němž se dovolával zájmu Francie, 
aby "Rakousko bylo silné a aby nebylo pří
věskem Německa." Tyto styky vůdců českých 
s Napoleonem, jež nebyly nikterak prakticky 
užitečné, poskytly novinám vídeňským záminku 
ke křiku o zradě; Rieger a Palacký osvědčovali 
nevinnost svých záměrův a nikdo neměl je 
opravdu v podezření. Ale proto přece se octli 
v postavení nejasném: je vždy zlé býti přisti
ženu při samém skutku srozumění s cizinou, a 
František Josef, který hleděl na zahraniční po
litiku jako na svou vlastní državu, byl velmi ne
'spokojen, že se "laikové" odvažují na tuto půdu 
vyhrazenou. . 

Beust, ač na odiv stavěl ctnostné pohnutí, měl 
mnoho shovívavostí k dobrodružným diploma
tům; tento intrikán rád chodíval po tajných 
schodech, míval dlouhé řeČi a nevázané pero, 
a jestliže jeho odpůrci nebyli prozřetelněj ší- než 
on, těžil z toho, aniž i ednal přísně s nimi pro 
j efich neobratnost. Hřešil proti Čechům více 
z nevědomosti a z lehkovážnosti než ze záští a 
pro bezpráví, které jim způsobil, nechoval k nim 
hněv. Prokázal znamenité služby Maďarům a 
počínal si přiznávat v duchu, že mu za to neza
chovávají vzpomínku příliš živou. Nebyl by se 
zlobil, že není jim jíž po chuti, a soudil správně, 
že dokud Čechy nejsou usmířeny, Rakousko za
ujímá špatné postavení, aby hrálo velikou parm, 
kterou zamýšlel. V červnu r. 1868 přijel do 
Prahy a snažil se zahájit rozpravy s Palackým 
a Riegrem. Ale žádá, aby přijali ústavu, a Ce
chové v prvním zápalu boje nikdy by nebyli svo
lili k této kapitulaci, Nezbylo ministrovi než 
poctivě odprosit Němce, kteří mu neodpustili 
tento pokus odpadlictví, a znovu se dát do 
politiky stíhání. 

Když kdosi mu připomínal ve chvíli, kdy se 
ujímal moci, že se musí připravit na odpor Slo
vanů: "Co chcete!" odpovídal, "dvě osoby pře
konají vždy snadněji třetí, nežli se dají od ní 

. překonat. Němci a Maďaři jsou dva proti 
jednomu. - A jestli Slované setrvají v od
poru? - Budu s nimi jednat, jako Belcredi chtěl 
íednat s Němci: budou přitištěni ke zdi." - Po
nechal volnou ruku ministerstvu předlitavskému, 
i ehož přední členové, president kníže K are 1 
A u e r s per g, G í s k r a, ministr vnitra, a 
Her b s t, ministr spravedlnosti, byli centralisté 
ze zemí českých, šťastní, že mohli svou mocí 
těžce spočinout na hlavě soků, které svým záštím 
pronásledovali od dávna, 

První jich starostí bylo, zrušit zákon školský, 
jímž zavedeno bylo povinné vyučování oběma 
i azykům zemským na všech školách středních 
(29. srpna 1868). Zřídili pak vládu bojovnou, 
která zakračovala "s nej větší rázností a se vší 
přísností zákona proti živlu, jehož činitelové, 
skrývajíce své osobní podvratné snahy pod pláš
tíkem vlasteneckého zájmu pomoci vlastního, 
k jejich účelům zřízeného časopisedva, hledí 
mezi obyvatelstvem země živit nenávist proti 
vládě, nedůvěru v její záměry a organisovat od
por proti zákonnému pořádku". Jako obyčejně 
nej dříve zasaženi byli žurnalisté a na listy op 0-

sičnÍ se snesl příval procesů, konfiskací, žalob 
a mnoholetého vězení. Český bohoslovec Vojtěch 
Křišťan byl prohlášen vinným z velezrady a 
odsouzen do těžkého žaláře na pět let pro po
litickou brožurku, i ež nebyla ani vydána, Knih
kupci, trafikanti a obchodníci pražští, kteří pro
dávali "H u mor i s t i c k é 1 i sty", dostali roz
kaz, aby je odstranili ze svých výkladních 
skříní, protože "se tím ruší pasáž na ulici:' 
Ministr zdržel až do měsíce května 1869 prove
dení nového zákona o tisku, ač mu přece posky
toval dostatečných prostředků pronásledovacích, 
aby znemožnil existenci časopisů, í ež se mu ne
líbily, - Obviněný redaktor byl povinen podat 
důkaz o své nevině; o b i e k t i v n í říz e n í, 
jeden z nejznamenitějších vynálezů Schmerlin
gových, bylo zachováno, totiž policie a státní ná
vladnictví, jež nařídily konfiskaci časopisu, ne
musily stíhat soudně spisovatele, ale mohly se 
spokojit tím, že soudu udaly článek závadný, -
Obviněni byli po více měsíců držáni ve vyšetřo
vací vazbě. Soudy podléhaly ošklivému ná
tlaku, - "Co chcete!" odpovídal zemský rada 
trestního soudu Předák k stížnosti obžalova
ného, "My si z toho nesmíme nic dělat, řemeslo 
je řemeslo," 

Zákonem bylo prohlášeno právo shromažďo
vací, ale ministerstvu ponechána volnost zrušit 
je v případě veřejného nebezpečenství. Čechové, 
když chtěli užít dobrodiní zákona, narazili na 
nejkrajnější obtíže. - "Podle nápadně se mno
žících ohlášení aneb žádostí za povolení ke ko
nání táborů", pravil okružník místodržitelství, 
"lze s právem souditi, že nejde ani tak o užití 
práv vyhrazených občanům státním zákonem ze 
dne 15. listopadu 1867 ve smyslu toho zákona; 
ale spíše hledí se zneužíti takových shromáždění 
lidu k politickým demonstracím proti samé 
ústavě, kteráž přece je pramenem vzpomenutého 
práva. Co se zběhlo při posavadních shromáždě
ních lidu, utvrzuje podstatnost toho domnění. 
Zkušenost ta přiměla c, k. místodržitelství, aby 
vyzvalo c, k. okresní úřad, by vzhledem k žá
dostem za povolení takových shromáždění Hdu 
pod širým nebem užil svého práva k zápovědí 
tehda, když dobře zváživ veškeré okolnosti, jako 
jsou: příčiny, proč se tábor lidu žádá, povaha 
programu, povaha pnprav ke shromáždění, 
osobní poměry svolavatelů, volba doby a místa, 
z těch a jiných okolností nabude přesvědčení, že 
se obmýšlený tábor lidu stroji za účelem, v úvodu 
tohoto výnosu naznačeným, pročež plným prá
vem lze užíti § 6. (o zákazu tábora). C. k. okresní 
úřad vyzývá se tedy, by při posuzování podob-

ných žádostí veškeré naznačené okolnosti s nej
větší bedlivostí vzal na zřetel, a jednal tak podle 
svého přesvědčení, k jakému byl způsobem tím 
došeL" (17. července 1868.) - Policie byla vy
zvána, aby bděla nad zpěváckými, studentskými 
a tělocvičnými spolky. Zapověděno bylo předsta
vení ochotníků, protože program ohlašoval písně 
národní, a jiné, protože se tam mělo rokovat 
o prostředku, jak rozšiřovat vzdělání v různých 
vrstvách společenských. šest vlasteneckých dam, 
několik studentův a jiných občanův českých dne 
8. listopadu 1867 ve výroční den bitvy na Bílé 
hoře položilo vavřínový věnec na bojišti: byli 
odsouzeni do vězení, protože konali oslavu "po
vstalců proti svému císaři a králi v bitvě bělo
horské padlých." 

Toto neobratné týrání jitřilo tím více mysli, 
protože mnohonásobné příčiny přispívaly ku po
bouření veřejného mínění proti ministerstvu, 
Státní rozpočet jevil žalostné stopy neprozíra
vosti, s jakou bylo uzavřeno narovnání s Uhry. 
Přes částečný bankrot, schodek na rok 1868 do
stoupil výše padesáti milionů zlatých; ke zmen
šení i eho bylo třeba zvýšit daně, ustanovit mezi 
jiným daň z majetku, jež tím více tížila zemi, že 
tehdáž jedna z nej vážněj ších krisí hospodářských 
ničila rolníky. Duchovenstvo popuzeno útoky 
většiny na říšské radě, podporovalo oposici vším 
svým vlivem, jenž byl značný v některých kra
jinách, zvláště na Moravě, Kabinet spojil proti 
sobě strany si nejodpornější, jakož i třídy nej
různěj ší, a i ednomyslná horlivost Čechů vzdo
rovala jeho hrozbám. Přes přísnost správních 
úřadů přibývalo velkolepých manifestací, i ež 
bývaly vždy oblíbeny Slovanům; tyto t á bor y, 
kde se shromažďovalo mnohdy několik tisíc 
vlastenců, daly této době zvláštní tvářnost, jme
nuje se proto dobou táborů. 
Naděje v úspěch povznášela prsa: "Aj, ty pře

drahá 'máti naše Praho," pravíl Sladkovský 
v den, kdy kladen byl základní kámen k Ná
rodnímu divadlu (16. května 1868), "jak blaže
ností, zářícím okem pohlížíš na bez četné zástupy 
lidu nesčíslného, jenž se v nepřehledném prů
vodu slavnostním jeví dnes před tebou! I ne
klame tě cit blaženosti mateřské! Ano, jsou to 
všickni vlastni tvoji synové a dcery, již byťsi 
v nejkrásnější konce širých vlastí našich roz
ptýleni, v duchu vždy věrně hlásili se k tobě. 
Jsou to věrní tvoji synové a dcery, z nichž každý 
v pocitu dětské lásky a vděčnosti po dlouhou 
dobu již skládal dárek k dárku, abychom tobě, 
drahá máti, spojenou silou připravili den svátku 
rodinného, den největší oné blaženosti, již cítí 
matka, když krutým osudem stíhané dítky své 
v okamžení utěšeněj šÍm spatří opět všechny 
kolem sebe, .. Národ náš posud ovšem nevy
šinul se na ono místo, jež v řadě ostatních ná
rodův evropských zaujímali předkové jeho; ná
rod náš není dosud pevnou hradbou práva, po 
otcích mu příslušejícího, bezpečen proti útokům, 
jimiž ohrožují jej odvěcí nepřátelé jeho, a posud 
i en duch času brání tomu mocnou rukou svou, 
aby nyní nestihlo ho ono ukrutenství, i emuž bez
mála navždy by byl podlehl. To však svědectví 
může ve slavném tom okamžiku národ náš dáti 
si před celým světem, že krátkého oddechu ně-
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Českých bratřích a filosofech XVIII. století. Zda 
. jeho hlasu bude více poslechnuto, než někdy 
hlasu Žerotínova? 

kolika desítiletí, jehož dopřáno mu bylo po sta
leté trýzni nelidské, nemohl bedlivěj i, nemohl 
vydatněji použiti k zotavení svému duševnímu 
a hmotnému, než í ak skutečně se stalo. - N e
minuloť ani čtvrt věku, co národ náš na vymření Řekl bys, že si někteří ministři vytkli za úkol 
býval ještě odkazován, a hle! nyní již honosí se dohnat až do nejhoršího trpělivost Čechův a že 
učenci, jichž jméno s úctou pronáší se ve veš ke- vyčkávali jen vhodnou chvíli. Přátelé Giskrovi 
rém světě vzdělaném; veškerá odvětví písem- chválili ho velice za opravu, kterou právě zavedl 
nictví a krásného umění našeho v nadějném isou a jejímž účelem bylo, oddělit na všech stupních 
rozkvětu; utěšeným, ba netušeným pokrokem ve spravedlnost od správy; byla připravena Belcre
všech oborech národního hospodářství co den dím, a zásluha nového ministra v té věci byla co 
zmáhá se blahobyt a osvěta ve všech vrstvách možná nejmenší. Chopil se jen příležitosti, aby 
lidu našeho; všeobecně opět probuzené vědomí vyčÍstil úřednictvo, a na místě starých úředníků, 
práva našeho na samostatnost národní, jakož "kteří sloužili všem vládám a nenadchli se pro 
i vědomí společného státního práva dědičných žádnou", dosadil úředníky vybrané, ctižádostivé 
vlasti našich vždy usilovněji domáhá a domůže a rozhodnuté neustoupit před ničím, aby si za
se plného práva těchto uznání, a tak každý z nás sloužili rychlý postup. Mnozí z nich neměli jiné 
s hrdostí se může hlásiti k rodu svému." _ způsobilosti k svému jmenování než doporučení 
"A musím se vám upřímně vyznat," pravil zase poslanců centralistických, kteří takto platili své 
Palacký o slavnosti sedmdesátých narozenin dluhy volební: jejich stranictví popuzovalo vášně 
(14. června 1868), "že teprve nyní plné chovám a brzo se dostavily vážné události. V Praze vy
přesvědčení, že národ náš živ býti chce a že také pukly výtržnosti, zřízenci policejní nestačili 
živ bude. Nic horšího není v životě národa kte- znovu zřídit pokoj, bylo třeba povolat voj sko. 
réhokoli, i ako duševní otupělost a neprocHlost, Židé podporovali ministerstvo a měli důvody co 
jaká panovala u nás ještě do nedávna. Ve všem možná nejlepší, aby si vážili ústavy: obchodili ve 
tom stal se však poslední čas rozhodný obrat všech kancelářích, Jejich chování vzbudilo záští, 
k lepšímu. Již loňské výjevy našeho života ná- jež ve východní Evropě pronásleduje kmen tra
rodního převyšovaly všecky mé naděje _ tužby dicí vedený k lichvě a peněžnictví; někteří z nich 
nesmím říci _ jež choval jsem stran budouc- byli zbiti. K obnovení pořádku ministři vyslali 
nos ti našeho národa, Hleďme jen povzbuzovati do Prahy hrubého vojína, bar o n a Ale x
v národě našem ducha pravého vlastenectví a a n dra K o II e r a, vyvoleného prý pro jeho 
pravé osvěty, a vítězství je naše. Duchu pravého smýšlení ústavní. Osvědčil tuto upřímnost tím, 
vlastenectví a pravé osvěty neodolají ani brány že na Prahu a nejbližší okresy Karlínský a Smí
pekelné," chovsk~ uvalil st,av v~jin:ečný Jv říjnu, 18?8), 
Zmocňoval se ho jediné nepokoj, aby se roz-'; vyel,ky, hranat~, ,uPJaty, tvare nevhdne a 

čilený lid nedal strhnouti k nějakému zoufalému pr~~ne, ,neschop,ny uva~y a soudu, KoUe; p~
skutku; připomínal svým spoluobčanům, že jejich u:yslel J,en n~ Jednu V?C, aby ?sp;avedlml du~ 
věc je svatá, protože východištěm jejím je snaha veru, svychv preds:avenych, '7 prepmval rozkazy, 
zavést poněkud více spravedlnosti a lásky ve ktere ,ob?rze!. Hhdky 'pr~c?azely mevst:m ~ n::
světě: "Nejspolehlivějším prostředkem k tomu s~z~.nyU:l baJonety,. nabolmce ?aplnene ?abOPi 
by bylo, přeložiti všude křesťanství z hlavy a úst vetsm~ ceskyc,h nOVIn vby1a v~aka~ana:.,obclm slo
trochu více do srdce, zesíliti uznáním jednoho vans~}~ oznameno, ze pn nejme?s!n: pokuse 
otce na nebesích vědomí bratr:"tví všech národů opOSlcmm dostanou posadky. Zatykam a pro
jakož i všech lidí na zemí, a d~áti uzdu zlým žá~ ~ásledování by~a !ak č~tná, že vězení ?edosta
dostem u sebe samých, pak ale též u přátel a covyala:, 400 vysetr:r~anych ay ods~uzenych ~ylo 
nepřáteL Jestliže se dobří hodně přičiní, pak smes,tnan~ v t!estmcl Noyo~es!ske, k,am ,se JIch 
budou míti zlí již menší úspěch, Hlas můj za- p~av:deb;e v~sl~ ~50; statm nav~~,dmc,tvl ;; ko
nikne ovšem při zuřivých odpůrcích národu mlsarstvly pohcejm klv~s~l~v po~ Í1Z1 sveho uk~lu 
mého jako na poušti: s této strany nemohou se a bylo heba rozmnozlÍ1 uredmctv~, ,,,P:ocUe':;lm 
proti mně leč úšklebky surovosti ozvati. Proto rokt;- !.868 odsouzeny byly pro P?hÍ1~~e zlocmy 
ke konci obracím se ještě jednou ke svým vlast- a,precmy p o u z e u c, k. zemskeho ]1n~~ tres~
ním krajanům a soukmenovcům. Obr a n a jest mh? s;:mdu v Praze - 144 osobY,d? zalare a ve
a zůstane naším heslem: ale odhodlaná a dů- zem uhrnem na 81 rok, 11 meslCUV a 22 dny. 
razná obrana, která všecko zlo tam zpět odmítá, Mnoho-li OSO? ~ylo pro. po~itická provinění ?d
odkud přichází a kam nál~ží ... K tomu jest pře- souz,:no ~ Jlt;ych kraJskych vnebo okresn:ch 
devšÍm potřebí, abychom se cvičili ve všech umě- soud,u v Cecha~h a v na .. Morave '.' '. n;l~e n.?-m 
ních míru více ještě nežli války a nikdy rukou uda~l; ale s,oud~me; ze JIch bylo neJme?e p: t
v klín nekladli; abychom se vynasnažova1i kvr a t t 0.1,1 k , J a k o ,v. Por a zve, t?-kze pocet 
ducha mezi sebou oživovati, abychom zase jím vse::h pol~hcky:~. provlmlc~, v Cechach r. 1868 
oživováni byli. A kdyby potom boj konečně stal smele mozno paClt! na 700, 
se nevyhnutelným, tož smíme užívati jenom po- Aby někdo byl zatčen, stačilo, náležel-li ke 
čestných zbraníj ne proto, abychom šetřili ne- straně, kterou jeden soud nazýval "stranou fana
přátel svých, nýbrž z úcty k samým sobě, aby- tických Čechů, zbavených vší rozvahy a všeho 
chom se nepřátelům nestali rovnými!" - Tak jasného soudu". S vlastenci se mnohem hůře 
stařec, který se skláněl ke hrobu, opakoval mla- zacházelo nežli se zločinci sprostými: nacpali 
dým vojínům, kteří vstupovali do řady, slova . jich pět až šest do kobky beze vzduchu, osvětlené 
mírnosti a lidskosti, jež mu byla odkazem po malým okénkem těsně zamřížovanýmj své přátele 
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a příbuzné směli vidět i en jednou v témdni 
na čtvrt hodiny: bývalému redaktoru Národních 
listů Fr, Goblovi nebylo dovoleno, aby dopro
vodil rakev svého dítěte ke hrobu. 

Arnošt Denis: čechy po Bílé hoře. 
Přeložil Dr, J. Vančura, 2. vyd. Druhý díl, III. kniha, 

Praha. 1911. 

Čes k á O P P O S í cia. 

(J, Ď.) S brat~kým súcitom pozerá každý Slo
van k brehám valnej Vltavy, kde pobratimský 
kmen vedie boj krutý a urputný síce, no ne
úmorný. 

Už od mesiacov nedochádzajú nás z rodných 
Čiech a družnej Moravy zprávy len o konHská
ciach no vín, o odsudzovaní redaktorov k tisí
com ztraty z kaucie, k ťažkému žaláru na roky 
a roky, o zakázaných táboroch, o vyšetrovaní 
a uvazňovaní občanov, ktorí neprehrešili sa, 
len že pod zástavami, národními vodcami roz
vinutými, mužne si zastali a s hrdinskou vy
trvalosťou bráňa a hája nikým neodtajitel'né 
práva, ba život svoj. 

Zo všetkých strán, nie len zo slovanských, 
i z italských, francúzskych, ba práve i nemec
kých (ku pro Schuselkova "Reforma"') a ma
ďarských ozvaly se už mnohé rázné hlasy proti 
pri najmenej neústavniemu pokračovaniu slo
bodnomyslnej vraj vlády cislajtanskej v Če
chách a na Morave, ale hlasy tíe všetky od
znely bez všakého prospechu a účinku a pri
tláčanÍe ku zdi, ačkol'vek ho ríšsky kancelár 
p. barón Beust Už odvolal, deje sa tým starým, 
ba ešte krutejším sposobom. Vyhrážajú ešte 
stavom obleženia. 

Co takýmto pokračovaním cislaítanská vláda 
chce docieliť, tomu, uprimne rečeno, neroz
umieme. 

Národ český, ktorý za posledních rok ov tak 
znamenite pokročil v každom ohrade, ktorý 
národňou ideou a povedomím svojich zdede
ných posvatných práv preniknutý je skrz na
skrz vo všetkých triedach svojich, nevzdá sa 
dobrovol'ne týchto práv nikdy, lebo vzdanie sa 
ich značilo by národníu smrť jeho. 

Vždy ďalej a ďalej zajedá sa hltavý živel ne
mecký a nenasytná Germánia dychtive vy
sHera ruky svoje i za tým, čo pod iným nebom 
bolo odchované, čo vzrostlo na pode inej. 

Každý deň počuť, že siednoteníe sa všetkých 
všade kmeňov nemeckých je len otázkou času, 
ba že biízka je doba, kde stane sa to. 

My sami veríme, že Nemectvo skor lebo ne
skór posbiera svoje rozcapartené údy a spojí 
ich v jednotné obrovské teHsko, lebo mohútny 
prúd, ktorý za našich dňov unáša národ ne
mecký, sotva bude v stave kto zastaviť. Ná
rod, jestli čo chce, opravdu chce, zaiste to 
i prevedie. 

Nuže, v oči tejto možnosti, ktorá í samú ra
kúskumonarchíu v jej základoch ohrožuje, 
myslí sa Austria zachovať tým, že výstrednému 
živlu nemeckému úsilne dopomáha k bezohl'ad
nému panstvu nad živlom slovanským, ktorý 

k tomu tvorí velikú vatšinu celého mocnár
stva?! 

Táto logika je neslýchaná. Na jednej strane 
národ, ktorého "vrelé" srdce očividne túži za 
velikým "Vaterlandom", ktorý s nedočkavosťou 
čaká na vyžiadané okamženíe, aby "na stranu 
odložit mohol olovené podošvy", ktoré ho do
siaf k zemi rakúskej pútajú; a na druhej strane 
národ, ktorý vo vernosti trónu, k dynastii ni
kdy nebol prevýšený iným národom, ba kto
rého poprední vodca len pred pár rokmi vy
slovil, že "my jeslí by nebolo Rakúska, museli 
by sme ho utvoriť". 

Medzitým koleso času vrtí sa bez prestania 
a žiadna diplomatická ruka nezastaví ho. Prešly 
chvalabohu časy, kde osudy jednotlivých náro
dov riadily sa z tajných kabinetovj národy, ži
votaschopné národy teraz samy si razia dráhu, 
ktorou ubíerať sa chcejú k vytknutým cierom 
svojim a človečenstva, a na ceste tejto nikto 
ich nepristaví, ani - p. Beust. 

Len zaslepenosť lebo zkazená zlomyslnosť 
upierať maže Cechom súcosť života. My s ob
divom hl'adíme na úžasné pokroky pobratim
ského národa českého, na jeho obrovské zá
pasy a borbu, na důstojnosť, ktorú zachováva 
v oči bezuzdným škrekom židovsko-nemeckých 
viedeňských fana tikov. 

Ešte je čas, ale svrchovaný čas, aby viedeň
ská vláda nahliadla, že sila a budúcnosť Austrie 
spočíva jedine v spokojnosti, tedy v rovnom 
práve všetkých bez rozdielu národov rakús
kych, že nespokojné Česko ovšem může byť 
Kretou pre Austriu, ale nie baštou proti ná
plave Nemectva. 

Níe z hlavatosti alebo prepiatosti zápasia 
Česi tak ohromnou sílou za práva koruny sv. 
Václavskej, ani níe pre "panslavistické chúťky", 
ale jedíne preto, že ináč nemažu, jestli sami na 
sebe nechcejú spáchať vraždu národniu. 

Peštbudínske Vedomosti z 31. července 1868. 

Per S e k U cer. I 868. 
Prodlením roku 1868 odsouzeny byly pro po~ 

litické zločiny a přečiny pouze u c. k. zemského 
jinak trestního soudu v Praze - 144 osoby do 
žaláře a vězení úhrnem na 81 rok, 11 měsicův 
a 22 dny, Mnoho-li osob bylo pro politická pro
vinění odsouzeno u jiných c. k. krajských nebo 
okresních soudů v Čechách a na Moravě (ať 
již do žaláře, do vězení nebo k peněžitým po
kutám), nelze nám udati; ale soudíme, že jich 
bylo nejméně pětkrát tolik jako v Praze, takže 
počet všech politických provinilců v Čechách 
r. 1868 směle možno páčiti na 700. 

Roku toho bylo sedm časopisů českých úředně 
zastaveno, a to: "Národní listy", "Národní no
viny", "Národní pokrok", "Posel z Prahy", 
"Hlas", "Zvon", "Dělník". V Berlíně redakcí 
J, V. Friče vycházející časopis "Blaník" v Cis
lajtanii zakázán. Počet konfiskací časopisů ne
lze nám udati; ale trváme, že registrovali jsme 
je v předcházejícím skoro všechny. Na doklad, 
jak příznivě naopak utvářily se zavedením dua-
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Hsmu tiskové poměry "v druhé polovici říše 
Rakouské", připomínáme, že v prosinci r, 1868 
zažalovalo v Pešti státní návladnidvo redak
tora časopisu "Federatíunea" Alex. Romana pro 
některé závadné články. Porota však uznala 
obžalovaného za nevínna a soud odsoudil ve
řejného žalobníka k náhradě trestního řízení. 
V Čechách, kde platily a platí podnes jiné zá
kony nežli v Uhrách, nestal se podobný případ 
až dosud nikdy. 

Jak zacházeno v tutéž dobu s politickými 
vězní "v druhé polovici říše Rakouské", vysvítá 
z následující zprávičky: "Pesti Napló" vypravo
valo odsouzeném a uvězněném redaktoru časo
pisu "Ludas Malyi", Karlu Meszárosovi, že jej 
viděli na večer v hostinci četně navštěvovaném, 
kterak ve společnosti přátel svých vesele po
píjel. Byl prý sice pod otcovským dozorem tra
banta s červenou čapkou, ale přece na svěžím 
vzduchu, - Je vidět, doložil k tomu jiný list, 
že staré pořekadlo "extra Hungariam non est 
vita" je ještě v plné platnosti, nebo mimo Uhry 
nemají političtí vězňové takového života a jsou 
rádi, když smí je v kanceláři žalářníka nebo 
vyšetřujícího soudu rodina jejich navštíviti _ 
jednou v týdnu. , . 

Koncem roku 1868 bylo v obou trestnicích 
pražských 40 politických provinilců, a to: 

V trestnici svatováclavské: Bedřich Pacák, 
právník, uvězněný od 6. června 1868 a odsou
zený pro zločin velezrady do těžkého žaláře 
na dobu pěti roků, - Josef Barák, redaktor 
"Svobody", uvězněný od 5. července a odsou
zený na 11/2 roku. - B. E, Tolman, redaktor 
"Posla z Prahy", uvězněný od 20. listopadu a 
odsouzený na 3 roky, 4 měsíce, 24 dny. 

Frani. GobI, red. "Nár. listů", na 8 měsíců (od 
14, července); J. Kreis, red. "Correspondence", 
na 3 měsíce (od 22. září); Dr. F. Stan. Kodym, 
red, "Hlasu", na 4 měs. (od 12. října)j; J. V. Kout, 
red. HNár. novin", na 7 roků a několik neděl 
(od 7. září); Jan Květoň, red. "Nár. pokroku", 
na 9 roků, 3 měsíce a 21 dní (od 14. zářfj; F. O. 
Mikeš, spisovatel, pro zločin uražení Veličen
stva' spáchaný telegramem v "Nár. pokroku", 
na 6 měsíců (od 3. listopadu); Václav Petr, red. 
"Dělníka", na 10 měsíců (od 22. října) a Karel 
Tůma, red. "Nár. listů", na 3 roky (od 27. září). 

Dále neméně nežli 11 "velezrádců" a jedna 
"velezrádkyně", a to: Fr, Hájek, obchodník 
z Vysokého, pro tábor na Petruškových vrších 
(zatčen dne 27, srpna 1868 a od 7. října v trest
nici novoměstské), Otakar Hodek, podstarší (od 
října), Hynek Lang, právník, pro spoluvinu "vele
zrady" (od listopadu), J. Malý, řezník, pro výlet 
na Cibulku (od srpna), J. Patočka, obuvník 
z Vysokého (zatčen 27. srpna, v novoměstské 
trestnici od 7. října); Jan Relich, syn měšťana 
z Plzně (zatčen v Plzní dne 3. srpna, v novo
městské trestnici od 22. října); Josefina Sojková 
pro domnělé napomáhání k útěku Louisovi. Šmí
dovi pro velezradu stíhanému a pro zúčast
nění se schůzky na Cibulce (od 2. října); M, Sou
ček, mistr obuvnický ze Smíchova (od října}; 
Ant. Soukup, sklenář (od srpna pro schůzku na 
Cibulce); Leopold Šmíd, strojník, pro schůzku 
na Cibulce (od srpna); Ant. Šolle, účetní (od 
července); Petr Zeman, rolník ze Stanova u Vy
sokého, pro tábor na Petruškových vrších (za
tčen 27. srpna a do Prahy dopraven 7. října). 
Dále pro zúčastnění se zakázaných táborů a 
zločiny rušení veřejného pokoje, uražení VeH
čenstva atd,: J. Šindelář a F erd. Sobotka, měš
ťané ze Světlé, Frant. Brettschneider, dělník; 
Jos. Čech, dělník; Krištof Groegr, dělník, pro 
tábor na Pankráci (od října); Fr. Haman, dělník; 
B. Kudera, dělník; Jos. Liška, obchodník z Ra
tibořských Hor (od 18. prosince); Frant. Neu
mann, dělník, pro tábor na Pankráci (od 4, října); 
R Romanič, čtrnáctiletý dělník, Jos. Strejček, 
dělník; Vinke, dělník, a J. Ježek (odsouzený 
v prosinci po tříměsíční vazbě vyšetřovací do 
žaláře na 3 měsíce). - Konečně ještě: Srb Sava 
Rajkovič, pro herbstovské demonstrace a chu
chelskou událost, a Jan Hořejší, studující, pro 
herbstovské demonstrace, 

Pacák dopraven z trestnice novoměstské do 
trestnice u sv. Václava dne 14. listopadu. Barák 
a Tolman dne 28. listopadu. Hned po dodání 
jich do trestnice svatováclavské předsevzat 
s mmi obřad náboženský, domácím řádem 
trestnice předepsaný. Musiliť jíti ke zpovědi a 
k přijímání. Ježto byH všichni tři odsouzeni 
k těžkému žaláři, zostřenému postem, dostali 
ihned první pátek na celý den každý pouze 
půl druhé libry černého chleba, jaký dostá vaH 
ostatní trestnici. Půst ten opakován každý pá
tek každého měsíce. Na celodenní výživu dostá
vali od státu po 28 kr., mohli si však na stravě při
lepšovati z vlastních prostředků, Kromě "Prager 
Zeitungu", "Abendblattu", "Pražského denníku" 
a "Bohemie" nesměli jiných časopisů čísti, 
Pacák byl v tu dobu zaměstnán v kance
láři duchovní správy trestnice, kterou vykoná
vali redemptoristé z tovaryšstva Ježíšova, 

Správcem trestnice svatováclavské byl J. Fi
scher. Vrchní dozor asi do července měli c, k. 
vrchní státní návladnÍ Ludvík a státní zástupce 
rytíř Jarosch. Později, když jmenován státním 
návladním Dr. Václav Hlaváček, měl vrchní 
dozor tento s rytířem Jaroschem jako vrchním 
státním návladním, 

U větší části uvězněných trvala vyšetřovací 
vazba již několik měsíců. Jiným přisouzeny 
tresty na více let a do tisíců propadlých kauci 
~ novin. Převalná většina uvězněných byli že, 
natí a otcové četných, nezaopatřených rodin. 
Redaktoři "Politiky" V ácl. Nedoma, odsouzený 
do žaláře úhrnem na pět roků a 1 měsíc, a Fr. 
Kotek unikli uvěznění odjezdem do ciziny. 

Domažlický měšťan J. Sladký a jeho dcera 
Terezie, kteří byli dne 28. září zatčení a do 
Prahy do vyšetřovací vazby dopraveni, propuš
těni 1. prosince na svobodu, poněvadž zjištěno, 
že byli oba bezdůvodně obviněni, že přispěli 
k útěku Louisovi Šmídovi, jenž byl stíhán za
tykačem, 

V trestnici novoměstské, jejímž inspektorem 
byl rada Neumann, žalářníkem pak Jiří Karásek, 
byli uvězněni spisovatelé a redaktoři oposíé
nich listů: Jan Černý, red. "Nár. pokroku", od
souzený na 41

/ 2 roku (od 30. července 1868J; 
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Tresty své v trestnici novoměstské přestáli 
zejména: Fr, Šimáček (V. Bělák) jako redaktor 

"Posla z Prahy", odpykav si trest čtyřměsíčního 
žaláře (prupuštěn dne 2.1~stopad!7)í August Ton
ner spolupracovník "Svetozora , odsouzen na 
4 n~děle (propuštěn dne 30, listopad~).' pak ~r. 
Ptáčník, studující sedmé třídy gym~asl1111 ~ PIa
ristů, a Em. Prokop, technik, odpyKavse Sl tre~t 
14de:nního vězení pro demonstrace ~e:b~tovske, 
a jíní, kteří byli pro tatáž i jiná pro.v111e111 k :n;en: 
ším trestům odsouzeni. JUC. Ste111fender, ]enz 
ztrávil nějaký čas ve vyšetřovací vazbě.v novo
městské trestnici,dopraven }6, pr~~;n~e do 
vazby k c, k. krajskému SOUGU v Jlc111e, kde 
odsouzen na 4 měsíce, 
Novoměstská trestnice byla již na počátku 

r 1868 v pravém slova smyslu přeplněna. Byloť 
..; ní místa pouze pro 250 osob; ale směs~nán~ 
tam přes 400 trestniků a vyšetřovaných. V Jedne 
separaci, zřízené pouze pro d:rě. osoby, bylo 
mnohdy stěsnáno pět osob. M1111str spravedl
nosti Dr. Herbst sice o své návštěvě Pra~y 
v lednu trestnici tu navštívil a měl po svem 
zvyku také dlouhou řeč, a!e

v 
I?o iehov,odc?odu 

zůstalo vše při starém. Vmtr111mu zanze111 ne: 
věnoval ani ministr, aniž kdo jiný poz?r~ovsb:: 

V srpnu odevzdaly dvě ,sleč~y o navs~eve 
v novoměstské radnicí Pacakovl n!l pamat~;t 
pěkně vázanou Kollárovu báseň "Sla~y dceru . 
K žádosti c. k. policie byla však k111ha ta za
nedlouho c. k. soudem Pacákovi v ža~áři z~,~ 
bavena, a to pro připsané prý "nezakonne 
věnování na první stránce. 

Bývalý redaktor "Nár. listů" Fr. G~bl, jenž 
byl dopraven do novoměstské. trest111ce, a~y 
v ní nastoupil své tresty bez zretele na to, ze 
manželka jeho, jsouc v požehnaném stavu, 
těžce byla nemocna, podal v srpnu c. k. soudu 
žádost, aby byl na půl dne propuštěn ,z vaz.b"ť 
a mohl se zúčastniti pohřbu svého dltka, Jez 
zanedlouho po porodu - patrně p,ro ne
smírné rozčilení matky po dopravem m~1}-
žela do žaláře - bylo zemřelo. C. k. soud za
dost zamítl, poněvadž prý se nesnáš,ela s, do
mácím řádem žalářním. Tak pochov~~o dl~ko 
laskavostí cizích lidí, kteří doprovodIli rodmu 
tří dítek - bez matky a uvězněného otce - .;ta 
hřbitov. Po celý čas svého uvězněn~ byl q-obl 
více méně churav; v době, kdy pohr~en? Je~o 
dítko, nemohl ani psáti. K tomu proste pnpoju
jeme: dvacet roků před tím ods.ouzen byl .za 
doby absolutismu také jeden splsova~e!. ,vm
cenc Vávra k delšímu žaláři pro prOV111e111 po
litické. Kd~ž však matka jeho se rozner:;ohl!l' 
propuštěn byl na žádost svou ihned na nekohk 
hodin z vazby, aby mohl churavou matku na-
vštíviti. , 

Srb Sava Rajkovié prochá~í,;al se )'0 ,sv:m 
zatčení v novoměstské trest111cl po neja.ky cas 
s uvězněnými provinilci a redaktory na Jednom 
dvoře, jako mnoho jiných n~politickýc:h ?ds;:H~
zenců, i oněch, kteří byli ve v vy~etrova111. 
Asi v polovici srpna bylo mu t~ ,:sak msp~kto: 
rem trestnice Neumannem zakazano, ponevadz 
prý nebyl vězněm politickým. Z.ákaz t~ka! se 
jediné Rajkoviée, který se musil od te v~oby 
procházeti ve společnosti. spro~tých v zloc~ncu 
nebo sám na jiném dvoře Jako h, kdoz byh ve 
vyšetřování pro zvláště nebezpečný případ a 

při nichž chtělo se předejíti, aby se nem?hH 
s nikým domluviti. Kromě toh<? nebylo RaJ~o
viéovi dovoleno čísti knihy v Jazyku srbskem. 

Dne 1. října zastihl inspektor trestnice ~ada 
Neumann slečnu Terezii Sladkou na prochaz~e 
ve dvoře vězeňském s knihou v ruce: y. ytr.r;l 
jí knihu, české básně, z ru~y a ~~lov~~ Jl i?n
krým tónem: "Jak jste ke kmze prlsla? Slecn~ 
odpověděla, že nalezla kniht; ... v,e své s~parvacl, 
pročež pak v celé budově patrano po cloveku, 
kterýž knihu tu do separac~ dodal: . v v , 

V říjnu byla novoměstska trestmc~ Jes~e VIce 
přeplněna nežli ne:- počátkt;- r,?ku. Veze111 t!,~st
nice té, čteme v Jednom hste ze, dne ;0. r~l~a., 
již dávno nestačila rostoucímu nav~luv 111k'ylSl~U 
a trestníků odsouzených k trestu mene nez roc
nímu. Za posledních let, v kterých přirozeným 
během věd s rostoucí bídou rostl i počet zlo
činců sprostých, ustavičně šly stíž~osti na to, 
že v separacích novoměstské rad111ce, beztoho 
nezdravých a dusných, směstnáno bývá mno: 
hem více hlav" než kolik jich tam má býtI 
podle tabuiky nade. d':.~~mi. .Ny?í ':.~a~ t,Íseň ta 
dostoupila míry nejvyss1. Veznu pnbyva mn,o
hem více než jich odchází, takže této chvlle 
tráví v těsných separacích novoměstské. ra~
nice o celé sto vězňů více, než pro kolIk Je 
místa! V komůrkách, určených pro 2-3 osoby 
musí se nyní směstnávati 4-6 lidí. Považmoe, 
že taková komůrka bývá průměrem 6 ~ro~uv 
dlouhá a 5 kroků široká, že mívá obyčejně Jen 
jedno malinké, hustě zamřižované ok~nko, kle
réž vede do dvora, obehnaného se ~sech str.a? 
dvoupatrovým domem, a můžeme Sl po,?ys;lh, 
jak zdrávo je v takto přeplněn.ý~h kom~rkach 
novoměstské trestnice. Podle m1111sterskeho na~ 
řízení z roku 1863 mají býti političtí vězňove 
odloučeni od sprostých i v ten způsob, aby vne
měli s nimi ani chodbu společnou. Na to ovsem 
není v novoměstské trestnici ani pomYš!ení, b~ 
politický vězeň může prý býti rád, ze v~e~l 
strčen do jedné separace se sprostými v~~~c~ncl: 
Jest tedy svrchovaný ča~,. aby se v. pnc111: te 
zjednala pomoc. Jak politicky, t~k ~ 1. spo!ecen
ský stav v zemi naší tomu ?asv~dcuJe, ,:e na: 
stávající zimou počnou se vezen: novom~stske 
radnice dvojnásobnou měrou naplno vat. A[ mlu
víme toliko o politických vězn.ích. Před. týdn,em 
bylo v novoměstské radr.icl 14 pohhckych 
vězňů, dnes je jich tam }íž 2,6, t~t~ž. 8 čes~ých 
redaktorů, 11 velezrádcu, 2 mkvlSlh pro tabo: 
pankrácký a 5 odsouzených pro herbstovske 
demonstrace. Co nejdříve přibude iešt~. 17 
herbstovců" a nejméně tři čeští redaktOr!. 

"Pro toto přeplnění trestnice nov?městs~é 
došel na konci října c. k. vrchmmu s~a!
nímu zastupitelstvu pražskému výnos m1111-
sterstva spravedlnosti, jímž rozkázáno, ab~ 
všickni političtí vězňové, kteří byH

v 

<?dsouzem 
k těžkému žaláři na delší dobu nezh na rok, 
ihned převedeni byli do trestnice u sv. '! á~lava, 
S politickými vězni mělo se tam slusne na-

kládati. v'd'} b 
Bývalý ministr spravedlnosti Hye nan 1, a. ~ 

vzdělanějším trestancům v pražské tres!mcl 
čtení "Prager Zeitungu" bylo povoleno. y hs~o,: 
padu 1868 však bylo čtení "Prager Zeltungu 
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!~e~tancům zakázáno. "Bohemia" psala o pří
cme ':ohv~to zák~zu v, tento smysl: IIPrager Zei
tung prmesI pred taborem na Pankráci o tá
boru tom rozličné zprávy, jimiž jakémus poslu 
trestanců dán byl podnět, aby zosnoval vzpouru 
která v době konání táboru měla vypuknouti' 
Něk~~ří v tre,s!ancí, ~áměru toho ani netajili ~ 
tvrdIlI, ze ucastmcl táboru přijdou jim na po
moc. Pro v~asnáv o~atření nedošlo k nijaké 
v:pvC?uřei av~~~ redltelstvo trestnice za tou 
p~1Cmou ~an~I1o, ~y podobnému nebezpeč
nemu ~ozcllem se predeslo, že trestanci Pra
g;r, Zel~ung" více čísti nesmějí a že ani ~řed
n!Cl, am, strážl!~cí, í~né lísty politické k vlast
mn;;-t svemu UZlvam do trestnice přinášeti ne
ma)l, 

~a s~lonku ~o~u politickým vězňům v novo
mestske trestmci pntuženo Do te' dob Vl' 
, V , tl' . Y sme 1 
~e Pka,e e, manželky a dítky navštěvovati aspoň 

va rat v témdni v přijímací kanceláři ovšem 
p~d doh~í~~ou žalářníka. Od listopadu 'nesměli 
v~~k p~l,It,1Ctí vězňové s rodinami a přáteli mlu
vlh nezh Jedn~u v týdnu, a to jen čtvrt hodiny. 

Dne, 1. prosmce k nařízení presidenta c. k. 
z~m~keho co trestního soudu Mentbergra za
kazano d5mášeti politickým vězňům zvláštní 
stravu varenou, poněvadž prý se v nádobách 
po~~tr~?vala v.rozl~čná ps~níčka, aniž se toho 
st:-azmcl, kten obedy donašeli, pro nával tako
~ychto dosílek uhlídati mohli. Mimo to prý si 
casto P?,tří~nili o zároveň šat polívkami a mast
~otou, Clmz zpusobena eráru škoda. Dovoleno 
Jen z~~ílati vě~ňům politickým jídla zaobalená 
v p~pl;-e, b~z n~dob. Političtí vězňové byli tudíž 
od~azam ~p!~e na stravu žalářní, čím ovšem 
opet osud JeJ1ch valně ztížen 

.Když dostala se zpráva o 'tom na veřejnost 
?h~kl b;-atr Jo~efiny Sojkové, jsoucí ve vy~ 
setrovaCl vazbe, Antonín toto Zasl' Ol 

v N v' h I' t hU S' "ano " aSl~ v lS ec : ff lavný c. k. zemský 
soud~! JIZ ?sm neděl vězněna jest má sestra 
~?sehna ~oJková, v radnici novoměstské pr~ 
1!castenst':l na velezradě, jež prý Spáchala tím, 
ze byla napomocna uprchnutí p. Ludvíka Šmída 

a~y v :politický~, v novoměstské trestnici jsoucím 
'ye~nu:n ~onasena býti mohla strava domácí, 
je!l~~~ s: manželky a přátelé uvězněných 
stezt;J1; ze nesmějí do trestnice dodávati 
domacl stravu a uvěznění vedou si stížnost 
'na stravu, již, chtějíce sobě přilepšiti od 
stravov~t:le ,trestnice odbírati musí, a zej~éna, 
aby. pohhckym vězňům o vánočních svátcích 
r~d}!1Y ,a přátelé jejich stravu dodávati mohli 
Tlhz panové zaslali před Štědrým večerem te~ 
legrah~~ou"depeši ministrům Herbstovi a Taaf
fe~u!yz~d~Jl5'e ~a zrušení opatření, podle něhož 
polIb:t: v:~n?ve .n,:ceni byli stravovati se z ku
chy~e v zalarm. Mmlstr Taaffe ještě týž den od-
povedel telegramem že se o te' v. .. v 1 'I ,.' veCl IlZ 
sm UVl s mmlstrem spravedlnosti. Ministr 
~~rbst pak nařídil, aby ve stravování 0-
hbckým vězňům dána byla dřívější volnost. p 

J. Arbes: "Pláč koruny české". 

z V O 11 i li 11 á m II mf r á č k e mJ 

Zvonili nám umíráčkem 
zvonili nám hrana, ' 
kopali hrob, i byla už 
rakev uchystána. 

Krahuje tu, hav1"any 
na pospasy zvali, 
svolávali tovaryše 
zblízka sem i zdáli. 

tam 

Zvoňte vy si umíráčkem 
vyzvánějte hrana: ' 
nad životem naším s nebe 
moc vám není dána. 

Zvete vy si družnou chasu 
na pohřeb a kvasy: 
Bůh, co vládne zemí nebem 
lid svůj věrný spasí.' , 

Kopejte hrob sebe hlubší
Bůh byl - bude s námi . 
odměří vám vaší měrou '_ 
metne vás do jámy. 

Václav štulc: Den osuobozeni 28. říjen. Brno 1927. 

Zpíváme-li "Bývali Čechové" _ 
pravím já: Čechové budou! _ 

Fr. Lad. Rieger. 

Bratří a druhové! 

z Pra,hy. Když se p. Šmíd vzdálil z Prahy ne
bylo leště ani sl:chu o tom, že spáchal jakousi 
velezradu, ano 1 zatykače na Ludvíka Š . d 
?yly teprv asi týden po tom, když se o úrdk~ 
Jeh~ y vPraze proslýchalo, ve vládních listech 
~:ereJneny. Přes to přese vše úpí sestra má 
JIZ tak v dlou~o ve vyšetřovací vazbě na radnici 
novo:nest~ke. Je~t v samovazbě, prochází se 
~enn.e tohko hodmui navštěvovati ji smím to
hko Jednou za čtrnáct dní, jak mně sám inspek. 
t<:r pan, rada N eumann nakázal, a nyní nelze 
na~v a:ll po předvčerejším zákazu dodávati ji 
zvlas!m st~avy, Jest tudíž osud sestry mé velmi 
kr?-ty. ba Jest se nám co obávati, aby se sku
tecn~ n~roznemohla, vanať vězením svým trpí 
na teh~ 1 na ~u~hu. Z~dám tudíž slavný c. k. 
zemsky soud Jmenem hdskosti, by mou sestru 
na v syobodě vyšetřoval, aneb věc její jak 
mozna ~;,zy ke konci přivedl." 

Co ~hceme? Kam směřujeme? Jak s rychlostí 
~e:pecnou a rozvážnou ve všem k cíli pílit? Co 
~del s~~ols~ý p~i p;:-áci vespolné? Co v pravdě 
ukol nas v Zlvote narodním? 

. Pozde)1, dne 22. prosince, odebrala se k pre
sl~entu c. k. zemského co trestního soudu praž
sk:ho deput~ce, skládající se z Dra Sladkov
skeho, Dra Cížka a Dra Julia Grégra proto, 
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Jaké my o to;n pře,svědčení máme, jaké zá
sady tu za pl<;ttne pokladáme pro všechen postup 
k .5!0~o:lalosb v odboru vlastním, pro všechno 
po~mam pravým duchem prodchnuté - to 
zpredu nejen obvyklou frázi odbýt než šíře vy-

ložit a hlouběji zdůvodnit za přístojno, ba 
přikázáno máme. 
Spějmež ihned k středu věci celé. 
Nikoli každý o sobě, jako jednotlivec, ba ani ne 

jen v různých i ednotách, než podporou a snahou 
vespolnou chceme úkol svůj řešit, a to nejen ve 
prospěch svůj vlastní, než na zdar všeho národa 
našeho. 

A tak tedy při všem konání a rozjímání tři 
svazky ty především na zřeteli míti sluší, po
stupně širší a širŠÍ, především svazek ve spolku 
jednotlivém, pak onen mezi Sokolstvem veškerým 
a na konec i ten, jenž ke všemu národu nás 
všechny víže. 
Počněmež s jednotou. 
Nehodláme na tomto místě o oněch podmín

kách rozvodně se pronášet, na nichž i ak hodnota 
tak úspěch života spolkového povšechně spočí
va jí, a rovněž nechceme zde, i ak v dalším prů
běhu o oněch mravních vlastnostech se šířit, jež 
na konec přec nej en Sokolu, nýbrž muži vůbec 
sluší. Víme k tomu, kterak za zdmutou spoustou 
všeobecných slov jak nedostatek na myšlenky 
zvláštní, tak nečinnost při věci jednotlivé se rády 
skrývají. 

Tož tedy jenom ke své snaze zvláštní zde při
hlížejíce, klademe sobě zpředu otázku: Co 
v každé z jednot našich o sobě nám zaručuje' 
pokrok odborný, vývoj věci a její zdokonaleni? 

Myslíme,že to, když povždy na vědomí sobě 
udržíme, že možná pokračovat a zdokonalovat, 
že vše, co konáno, též jinak a snad líp se díti 
mohlo. Myšlenka jednoduchá a přec ne všem 
povždy na mysli tanoucí. Vždyť stěží který stav 
skutečný je kdy v té míře výborný, aby zlepšení 
v něm naprosto nemožné bylo, Není-li tedy 
v kterékoli věci postupu k lepšímu, tož celkem 
soudit sluší, že sotva as svrchovaná dokonalost 
její spůsobila váznutí, než spíše jistá nectnost 
lidská, která každému pokroku - i v životě ve
řejném - je úhlavní závadou a překážkou, a ne
ctnost ta se jmenuje - spokojenost. Ba spoko
jenost jest ten těžký olověný cop, který přede
vším přetnout dlužno, máme-li hlavou si nej en 
směleji hodit, ale i volněji myslit. Nehájíme tím 
ovšem svévolnou těkavost a rýpavost. Avšak zda 
všestrannému vývoji sil tělesných zadosti uči
něno, zda k rozmanitosti oživující též nutný po
řádek ve všem se při družil, zda nikde a ničím 
čas nenahraditelný neztracen, zda ve výkonech 
jak jednotlivých tak společných s prospěšností 
též krasovkus se naskrz osvědčil, zda počátky 
důkladně založené, zda další pokrok dostoupen 
cestou nejkratší, zda ve všem snažení se neslo 
k vrcholům nejvyšším, ano i to, zdali vše, v čem 
a čím a na čem cviky naše se děj í, co nej doko
naleji je zřízeno - na to je p o v ž d y 
d 1 u ž n o seb e ptá t. Ba víc, kamkoli v čem
koli je dospěno, to nezdržuj nás myslit a pátrat 
dál, z d aby s nad pře cen e m oh 1 o 
všechno též jinak a ještě lépe být. 
V té věci budiž heslo sokolské: "V ě č n Ý 
r u ch," aneb chcem-H též: "V ě č n á nes p o
k oje n o s t", která zde i tu výhodu má, že ji 
nikdo pravidlovat a zakazovat nemůže. 

Kdo ve smyslu tom největší nespokojenec, 
ovšem ne s osočováním a podezříváním a slovem 

neplodným a nezdůvodněným, alebrž skutkem 
vynalézavým a nikdy ukojenou snahou svou, 
ten budiž na tom poli všude za prvního spolu
bratra pokládán, však tenkráte jen, když i k svým 
omylům se bez rozpaků přiznati dovede, když 
cizímu nálezu a pokroku se rovněž jak vlastnímu 
těšiti umí, kdy ž o s o b n o s tmu nic a 
cel e k vše. 

V tom srommu pak budiž v každé jednotě 
závod všechněch proti všem, sokolství svorné, 
řevnivost bratrská, a každý se vším úsilím na 
dráze společné ku předu spěchaje, radujž se 
přece, když byl předstižen. 
Toť duch a snaha, kteréž i žádný nedostatek 

hmotný překážet nemůže a nesmí. Tam pak, kde 
prostředků je vydatnějších, nechť dále zasahá 
též úsilí. Kdyby kdekoli jinde a sem tam snad 
i u nás pohodlnost krátkozraká hranice zemské 
za meze světa měla, nás nesÍž snaha po pokroku 
dáL C o k o 1 i v ě k sej in d e v o bor u n a
š e m d ě í e, t o s e z n a th 1 e ď m e, a to ne
jenom z knih - jež ovšem též sluší opatřovat 
a pilně přehlížet - nej enom z písma mrtvého, 
alebrž též zná z o r u ž i v é h o, jenž jedním 
rázem a důkladněji nás poučí, i k tomu nehledě, 
že způsob provedení, že život a ústrojnost zvlášť 
u společných vystoupení veřejných se jevící nedá 
se černí tiskařskou naskrz na papír upevnit. 
A tak tedy, kdekoli možno, patřme dál j ve věci 
velké, jež napořád si dále dráhu klestí, nemožno 
jen v ukojenosti obmezené si hovět. 

Tak mnohý z nás se vydá na cestu, Ať myslí 
vždy též na věc sokolskou. 

Může-li být, nechť pře d ev š í m na ni myslí, 
vše prohlédne a o všem se přesvědčí, co jí se 
týče. Je-li třeba a možno, ať ostatní i hmotně 
za účelem tím jej podporují. Co z cesty o ná
řadí, o cvičení, o ústroji života spolkového takto 
přineseno, to s myslí soudnou v domácích úra
dách se probírej i s myslí, která cizí věci se ani 
neobdivuje, ani ji zavrhuje proto, že cizí jest, 
než jediné se snaží, aby sic vše, co nejapné, 
opodál se zadrželo, avšak rovněž, aby co jinde 
prospěšného porůznu se vyskytlo, u nás jak 
v jednom ohnisku se soustředilo. 

Tak hleďmež k tomu, aby i všechny snahy cizí 
nám, pokud lze, z vlastního názoru nám známy 
byly, a každý nový ruch a směr budiž nám aspoň 
povědom. Nemyslím ovšem, aby tím směr náš 
vlastní stal se nesměrem, pestrou neústrojnou 
směsicí všech směrů ostatních, Nestačí vždy jen 
přijmout, nutno vše našim poměrům, našim sna
hám přizpůsobit, a co se duchu a celku našemu 
příčí, i tenkrát zavrhnout, kdyby i některé vý
hody podřízené snad poskytnouti mohlo. 
A rovněž na to budiž zde důraz položen, že 
větší cenu ještě, než co takto nastřádáno, na 
věcech hotových, má onen "věčný ruch" a usta
vičný život duševní tím zachovaný; okolnost ta, 
že povždy nad hladinou nevědomi si udržíme 
myšlenku, kterak vše nemusí právě tak zařízeno 
být, jak se dosud děj e a jak dosud nám známo 
jest; má povzbuzéní myšlenek k opravám a do
datkům ve směru našem, i ež ovšem v celé ryzosti 
jeho chceme dále pěstovat, a který, jak ze vší 
zkušenosti tvrdit smíme, ovšem že třeba má, 
avšak též zasluhuje, aby se dále pěstoval. To! 
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pak Se samo sebou rozumí, že nechceme pouze 
napodobňovat, než, co jsme našli, zdokonalovat, 
že nechceme jen totéž, že chceme všechno ještě 
lépe mít. Vždyť isme z národu zpátečnického, 
jak aspoň protivníci naši do všech úhlů napořád 
znovu hlásati se snaží, titíž poctiví protivníci 
ovšem, kteří by nám, kdyby to i enom bez ostudy 
učinit mohli, nejraději nohy svázali a pak nás 
bohatýrsky tupili, že nemůžeme, ba že ne
chceme dál. -

krátkomyslnou hračkou; vždyť vše, co dosud 
v oboru našem úhrnem se stalo, i e pouhé kladení 
základů, pěstování zárodků pro vývoj budoucí. 
Čítáme-li v Čechách a na sesterské Moravě, která 
toť se samo rozumí, s námi jeden nerozlučný 
celek tvoři, nyní as 12.000 členů a spolubratří, 
tož je to přec jen nepatrný zlomek národa na
šeho. Jetu podstatný rozdíl mezi jednotami so
kolskými a spolky za jinými účely se beroucími. 
Nemožno a netřeba, aby byl každý členem spolku 
pěveckého, průmyslného neb vědeckého: věc 
s o k o I s k á v š a k, i a k k e vše mst a v ů m 
a v r s tvá m s e obr a c í, z n a m e n á p r o
z a tím tol i k, c o těl e s n é a z č á s t i 

Tolik o spolku j ednotHvém a snaze jeho. Však 
kamkoli po· cestě zde naznačené dostoupíme, 
toho buďmež povždy pamětlivi, že pro věc naši 
ničehož neučiněno, pokud bychom každý jen na 
sebe myslili a všechno sobětné pro sebe 
schovávali. 

Cokoli kdokoli zvěděl a smyslil, to patří celé 
věci sokolské, a stejný nárok mají na to veškeré 
jednoty bratrské, Ovšem že spolek jednot So
kolských v žÍvot vstoupiti nemohl; neběží nám 
prý, jak se nám řeklo, o zvelebení záležitosti 
tělocvičné, nýbrž o snahy jinaké, Avšak mimo 
vněšní to spoj eni, na ten čas nemožné, zbývá 
nám vždy vzájemnost duševní. A věru, že mezi 
tím i prostředky i vněšnÍ rozvoj náš v té míře 
vzrostly, že možno dále myslit a více podnik
nouti, nežli až potud v tom se státi mohlo. Mú
žeme nejenom, jak se dosud stalo, o kroji 
výletním a slavnostním se dohodnout; můžeme 
též jak v knihách výboru a sboru cvičitelského, 
tak i v nářadích a zbraních jakož i ve všech po
můckách vyučovacích stejnosti se domáhat; mů-. 
žeme za příčinou seznání snah i inonárodních, 
vedle toho, co od jednotlivců tím směrem pod
stoupeno, k společným podnikům síly a pro
středky své složit; můžeme pomýšleti na spisy 
zevrubné a nákladnější, které by nejenom sou
stavu cvičební v úplnosti o sobě obsahovaly, 
nýbrž též o směru a cíli našem, o správě a tech
nickém řízení jednoty, o vystoupeních jejích při 
cvičeních veřejných, výletech a slavnostech, 
zkrátka o veškerých životních zájmech spolko
vých pojednávaly, a tím ve všechny výkony naše 
způsob promyšlený a na týchže zásadách spočíva
jící zavedly i můžeme vůbec ve všem ke shodě při
hlížet, neb vše, co jednotí, nás také sílí; můžeme 
konečně í jinak tiskopisy věc naši šířit a 
tříbit, uvědomění sokolské utužit, pokroky 

mra v n í v y ch o v á n í a šle ch t ě n í 
vše hon á rod a čes k o s lov a n s k é h o, 
o d ch o v á v á n í jeh o k síl e, s t a t e č
n o s t i, u šle c h t i los t i a b ran n o s t i 
z v y sen é, a m u sít udí žhl e d ě t, 
aby koncem veškerý lid octl se 
v o k r u huj e jím. Zde nemůže ohromná část 
pouhým obecenstvem zůstat, my nejsme jen 
k tomu, aby jiní na nás se dívali a snahám na
ším přizvukovali, zde musí časem veškeré obe
censtvo ne zmizet, ale z obvodu střídavě na zá
vodiště vstoupit a po jistá léta na něm se tužit, 
Neboť cizí síla a cizí cvik, tušíme, nikomu to 
nepomáhá, zdatnější úsilí části nepatrné nemůže 
změnit povšechný výsledek snažení a bojování 
obecného, a zlomek, který by zlomkem napořád 
zůstal, neměl by tudíž nikterak rozhodnou cenu 
pro žÍvot národní. Neboť zde více nežli kde 
jinde platí výrok jak hluboký tak vznešený: 

"Co všechen lid nezná, nikdo nezná f 
Co lid ještě nedoved', nikdo nedoved" 
Co lidem se nestalo, nikým se nestalo'" 

T oť připomíná nám zároveň třetí ten svazek, 

v oboru našem dosažené majetkem všechněch 
učinit, sebe a potřeby svoj e vespolek seznat, 
proti nevědomosti, liknavosti a všelikým vadám 
vlastním a překážkám zevním v nich bojovat; 
můžeme ústrojí jednotlivého spolku a zvláště 
i organisaci veškeré věci naší objasňovat a 
a zpředu na přetřes brát, a takto aspoň připra
vovati se k oné činnosti pospolité a důraznější, 
již spolčením všech spolků našich roznítit 
chceme, chystat a hotovat onen širší závod veške
rých jednot sokolských, který věc naši teprv 
utvrdí a zpovšechní. 
Řečeno jednou, že naše snaha po rozvoji za 

dovršenou se pokládati nemůže, p o k u d 
k a ž dýk d o Čech, též S o k o lem sen e
s taL Myslíme, že při jasnějším rozhledu, kte
rého jsme mezi tím o věci nabyli, tím více sto
jíme pří přesvědčení tomto, Láska a dba jen 
k jednomu spolku obrácena, byla by pouhou 

o kterém jsme se úvodem zmínili, svazek v ná
rodě, postavení naše a úkol náš uprostřed onoho 
ruchu pospolitého a všech těch téměř nesčíslných 
snah, z kterých se skládá život národní. Byl by 
to předmět skoro bez konce, kdybychom hodlali 
jej tady vyčerpat. Avšak chceme co do života 
národního na zřeteli mít jen nej povšechněj ší a 
tím nejdůležitější podmínky jeho, a co se věci 
naší týče, podotkli jsme již, že především zde 
přihlížíme jen k stránce oné, která se k ryze 
odborné a nejbližší činnosti naší táhne. 

Jakkoli činnost ta sem tam namnoze vázne, 
to přece říci smíme a též jsme řekli, že směr její 
přese všechny nedostatky, kteréž dosud najisto 
má, je celkem přece dobrý a prospěšný, a že 
v tom srozumu jsme tudíž na dráze na
dějné, ba mnohoslibné. Dodáváme, že dobře 
víme, kterak nacházeti se na dráze, není totéž, 
co býti u cíle a to tím méně, čím vzdálenější cíl, 
čím více a šťastnějších závodníků již dávno před 
námi za ním se vydat mohlo. Než, c o nás 
při tom sílit a neustále dále pudit 
m u s í, i e s t i ť myš len k a t a, žen i k o 1 i 
jen o s obě a pro seb e z á p o I ten p o d
n i k á m e, n Ý b r ž ž e cel é m u n á rod u 

. n a š e m.ll pod s t o u pit i i e s t z á vod p 0-
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dobný a že na výsledku jeho závisí 
.P r o spí v á n í, z dar, a n o i veš ker á b u
d o u c n o s t n a š e. V tom jsme se napořád 

víc upevnili a myslíme, že s Vámi sna?no o tom 
se tady dohodneme, vyložíme-li. Jak tomu 
rozumíme, 

Veš ker é děj i n y i a k t vor s t v ~ v ů
b e c, t a k li d s t vaz v 1, á š,,~ ě, J vS o ~ 
v ě č n Ý boj "o byt í a t r v a nyl.' v.Ln e m z 
pod 1 e hne a v y h y n e, c o ~ Z 1 v, o Lun a
dál jen e s ch o p n o a cel K U Z a vva, dno, 
zachova í íc toliko stopu svou co zka~ene~m~ ~e 
vrstvách skal, aneb též v písmenech kmhy, J~z.d~: 
jepisem slove. Tak zní ten zákon povšechny~ Jv~Jz 
věk náš objevil a jasně pojmenoval, a kt~ry Cl~ 
dál tím zřejměji se všeobecně platny~ byh uk.~
zal: zákon neúprosný, jak každÝ'jiný, Jenž v pr.l: 
rodě a, co totéž je, v dějinách vládne; ,zá~on, le)~ 
ani modlitbami ani slovy sebeklamnyml, ba am 
pouhým právem zděděným zažehnat ?el:e, J,emu 
podlehli drobní i ak mohutní tvorove. drevm, }~ 
živoucí přírody teď vymřelí, nenaše~se ve sv~t~ 
znenáhla změněném dalších P?dm~nek !~~~m 
svého' jemu podlehli společnosh neJmo~nvelsl v a 
národ~vé kdysi nejslavnější -v neb ~ake cl,ovek 
je jenom částí přírody Povs~c?ne, - Je~u 
podlehli, jakmile zestárli ve svete sta,le novem, 
j akmHe vysílení nekráčeli dál, a odh se takto 
v odporu s duchem věčného rucht; ~ pokro~u. a 
tím na.mnoze i s duchem doby nove, Jez. ~ezl t~m 
nad lidstvem bvla vzešla, jemu podlehh, Jakmll~ 
na konec všeobecná zkáza nitřního živo~a nut~e 
se k tomu při družila, To všechno na ~uk~z" ze 
žádná, ani nej skvělej ší min~lo~t, ,nyb~z Jen 
zdravá a činná přítomnost zarucu)e naro~u~ bu
doucnost, že národové zpátky i do~, kdy: ne! d?u 
dál, že z nitra odumírají, a že po::~echny ?rubeh 
událpstí i en odklidí, co beztoho J lZ zvetesll?,. co 
nemá již ceny v životě povšechném. N~bof Jen 
tento život povšechný leží přírodě ~rav~m n:: 
srdci, podobně jak v každém. z~raven;. USt:~!l 
celek víc, nežli části a j edr:?thvcl ,p~ah a yaz! j 
a onen "boj o bytí a trvání, ktery Je ~ n~ n,~
skrze zákonem svrchovaným, neznam~na mc )1-

ného než že část musí zahynout, ~dyz celku. se 
příčí; aneb jej nebezpečím oh~ožuJe, aby tol:ko 
zbylo a tím volněji se vyvinouti mohlo, co p!neho 
života i e schopno a hodno, aby v cel~u zust~I.o 
a potrvalo. - My ovšem zde Je?vk hdstvu pn
hlížíme. Ať odklizení ono tady JIZ. zvolkadne~.o 
násilně se děje, tolik i tu je ji~t?,. ze p~,u p~l: 
rodě našich pojmů propůjčlh slusl, t e ~ 
k vdý národ zhynul jen vlastnI 
vi::u svojí a taktéž že na bojištích se nerozho
duje osud 'národův, že je již rozhodnutý před 
bojem, Ni jeden národ, co jich na ~v~tě bylo, 
četný neb nečetný, nezhynul ve sve )arosh ~ 
hodnotě, každý sklesl sešlý, netečný a povrhl~, 
Zde jako všude vykon~~á :přiro?a dl?~ho shovl
vavá na konec soud pnsny, avsak t~z .~prav~d
livý a pro celek blahodějný, odstranUjlC z l:d
stva členy zdravému rozvoji a pokr~kt; nada~e 
nepřístupné, a tudíž zbytečné a šk?dhve .. T?ť Je 
zároveň to jediné pravé, nezvratne a v~hke na
učení, jež veškeré dějiny nám pos~ytuJ:. Nebo! 
jinak nic v nich pouze se neopakUJe, n!.c pevne 
nestojí. "Co věky hodlaly, zvrtne d,?ba ~ a, s~a
leté odolání proti návalů~ a n~tlakum, vvsehkyn; 
nezaručuje nikomu trvání 1 nada}e, z~l!:sf v dobe 
ne, kde dnové víc, než druhdy leta vaz!. 

Co z toho pro nás plyne? Dvo~,v~cv~ pravdy 
dvě! Jedna přísná a druha k naSl u~ese, , 

Plyne z toho předeyším pr~vda, ~ ev r; <: ~ o
d o v é, čím m e n šíl s o u, t 1 ~ V v~ t SIC 1 !~
n o s t v Y v i n o u ti m u s ,f, aby, 1 ~n, s~ro~neJ
ším počtu svém pl~tným: a zav~znyml clen~ 
lidstva byli a zůstah, a ze ve ~~em o, zdrav~ 
vývoj a postup svůj tím více dbah ~usl. ~ebof 
zde snáze a rychleji stanutí a zkáza vsemu telesu 
se sdělí, kdežto při národech velkých to dlc:uho 
h'vat může, než neduh celo~ hmotu, pron~ne 
a zdravý život její překona, To ?am o~sem 
ukládá čilost a bdělost zvýšen~u. V. ~ak kdoz by 
nechtěl činit se a bdít? Vždyť 1 ta JIstota ~ to~o 

'm kyne ta druhá pravda z toho sledUje, z li! 
~': d n á ~ o c z e v n f, ž á d nás í 1 a h mot n. a 
z a . v, , d ze a s u r o v á o s obě ne znl cIn a r o y, 
žÍvot národů, pokud na vý~lU1;í ~ravdy, dobr~ 
a okroku obecného se vyvmuJ€., Je v v s:ozurr:u 

t01~to neranitelný jako paprs~k s~~r;ecr:l, a z,,: 
jej nepřemohou a. r;ezah:;-bl • mzadne 1 ~OCl 
temností, lež neb náslh prou net;lu vysl~·klel· d ' 

p v. h"m k závěru. Jsou-ll to za a nt ne aZl e 1 't v f 
pravdy pro veškerý národ náš p atn~, ?z nut3' 
že z nich i pro nás co i ednohc: a .r:1k?h pos ~ -
ního z činitelů v životě národmm Jlste dusledKY 
vyplývati musí. . 

Myslíme, že ty: Jak naše jednoty ~sou I?ro 
všechny a přece zvláštní směr vedl.: ~sechn~ch 
mají, podobně je i úkol náš vtu ~yO!lt;:, Prvn: ~ 
povšechný záleží v tom, že I!~ed ];nY:n~ povolan~ 
isme zachovávati národ SVU) pn te, Jar o s.~ 1 

Ves tra n n é která národům neda odumnt, 
v s , v v , v' t' d a 
při té síl e stá 1 é a s vez 1, pn e z r ,-
vos t i těl e s n é, d u šev n í a ~ r a v ~ 1, 

která nižádné zkáze vznikn~ut v r:ed~ a hm 
. va' dne' mu stanutí žádnému zpatecmctvl, tomuto 
1 z , 1 v' , d h nejhoršímu, ba vražednému z OCInU na naro e~ 
páchanému. Kterak pak 5 vyšechny, výk0t;y nase 
týmže duchem jarým, sveZlm a neur:avny~ pn~
niknuty býti mají, kterak zloduchove ~e.tec!lOsh: 
lenosti a omrzelosti na vždy zažehna;:1 zustah 
musi z obvodu závodišf našich.:- budlz z~e to
liko naznačeno, Vždyť bychom JInak se stah pou: 
hými pitvorami toho, co bÝ,ti, máme, a v mko!l 
předními a pevnými z~,st~nc! u!?~y povsechne, 
v životě národním nad pne dulezlte·v v. 

O druhém zvláštním odboru nasem: o nvasl 
snaze čistě odborné, vedle jiných rozdílných vsak 
rovněž odborných, tolik zde postačiž: vPravr;;no 
kdysi - a souhlasí to s tím, co z povsec~neh~ 
hlediště i sme vyvodili - že národ n:poce~ny 
jako my, a zvlášť v těch okol;t~stech ,casovyc~ 
a prostorných, v něž postavem Jsm~! len d~oJ1 
osud očekávat může, že totiž, buďto Jsa. n:!ece~, 
musí znenáhla vyhynout, buď, chc:-h ZIt, ze 
dlužno mu čin n o s tí ráz n o u a v s e s t r,a n
n o u nad ji n é vy n i k n o u t. .Zd~. jako 
národ žíti chceme a můžeme, a to, plny~ ZlV?tem 
národním, o tom myslíme, že nem ~ n~s ot,:zky, 
toť tušíme, svorný náhled a svorna vu~e vsech, 
kterouž by nikdo zvrtnout nedovedl. V ~dy~ o~,o 
vyniknutí, na kterém záleží, neznamena mcv ll: 
'ného, než že se octnout máme zas v ton; popre?~ 
vzdělanosti a osvěty pravé, kde vnarod nas 
kdysi již byl j a nesouhlasíme, ze by ~yl 
schopnost a nadání· své k tomu promrhaL V sak 



ovšem nutno, by každý j ednotlivec~ každý spolek 
v oboru svém se všemi silami se činil, by každý 
v odboru zvoleném za cílem nej vyšším se ubíral. 
Jen tam, kde věc k těm k on c ů m d o
v e den a, žen e tře b a por o v n á n í s e 
vší c i z i n o u s e o stý ch a tab á t, jen 
tam dostáno úloze v životě národa 
a vší s n a z e v y t k n u t é. K d o m é n ě 
ch c e, j e, j a k by nech těl nic. Nevléci se, 
než vzletně brát se dál! Klesnout neb dospět! 
Všechno aneb nic, tu ovšem musí heslem snahy 
být. Pravdu tu pochopit, jí neohroženě pohlížet 
v tvář a podle ní jednat, jen to nás zachrání a zve
lebL Je nedůstojno, sebe podceňovat, avšak ne
bezpečno a nemožno, sobě lichotit a sebe klamat 
a samozrádmo s málem se spokojit, kde jenom 
skutek svrchovaný spasí a činnost k vrcholům 
nejvyšším se nesoucí! 

Oč úkol náš je takto méně snadný než ten, 
jenž jiným národům snad připadl, o to je čest
nější, o tolik prospěšnější rozřešení jeho pro 
pokrok a pro vnitřní rozvoj náš; a čím víc tím 
je, tím větší hrdostí, tím nadšeněj ší snahou nás 
musí naplnit. 

A tak tedy i na tom poli, kde šiky všeho ná
roda se rozkládají, nový povšechný závod nás 
očekává: Kam národové jiní, nikdy nebyvše 
spoutám, šťastnějším osudem před námi dospěli, 
tam, ba za tím leží cíl nám společný. Tu všechny 
snahy, všechny spolky naše jsou sobě opět sou
peřové mysli jedné a přece závistivé j každý 
každému budiž tu příkladem a pobudkou, a 
každý ostatním vítězství s myslí bratrskou přeje, 
přece všechny síly napniž, by věnec přebornický 
své věci vydobyl a v společném chrámu dějin 
vlasteneckých co slavnou památku pak zavěsil. . 

Předobře víme, jak daleká, jak obtížná je 
dráha, na i ej Ímž konci tento věnec kyne. Než ať 
kdokoli jakkoli to vykládá, tím přece se ne
tajíme, že chováme přesvědčení nezvratné, kte
rak věc sokolská, í edním rázným nedocenitelným 
činem mysli ve všem nad. všednost tíhnoucí, v zá
rodcích již nad jiné povznesena, z e vše ch
n ě ch p r v n í d o s pět m ů ž e tam, k a m 
v š i ch n í čel i t mám e, buď na roveň se 
všemi, buď v čelo ostatních. 

T oť budiž v tom třetím svazku, ve svazku ná
rodním náš směr a cíl, tak konejme svůj úděl 
v společné práci všeho národa a pamatujmež 
sobě, že kdo na závodiště vstoupil, bez ustání 
dál a dále spěti musÍ, aneb co totéž je: že ta 
k a ž d ode n n í, t a u s t a v i č n á a pře c e 
n e u k á z a 1 á čin n o s t t a d y jer o z
hod n á a nikoli jen vystoupení hřmotná a ob
čas toliko se objevující. Tou všední, neustálou 
činností hmotnou a duševní, ve všem pokrok na 
zřeteH mající, řešíme především tu úkol svůj, 
přispívajíce k tomu, aby na věky zdráva sílen 
setrval národ náš, a aby mezi ostatními nikdy 
se nestal členem neplatným, zpozdilým a závad
ným, jej ž by soud událostí zřetelem na celek 
z jeviště dějin musil odklidit. 

Tak každým dnem obhajme národ svůj, jejž 
by bylo pozdě a marně mečem na venek zachra
ňovat v tom pří pad ě, kdyby uvnitř neteč .. 
nost a zkáza to pevné zdatné jádro jeho shlodala. 
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Povšechná známka společnosti choré a zvrhlé 
je ta, že sobětnost rozmařilá se samoklamnou lží 
v ní převládá. Kde však jádro života zdrávo 
jest, tam platí celek částem nade vše, tam není 
místa pro zradu, netečnost a sketnost, jen o pro
spěch osobní a vlastní záchranu sobětně dbalé 
~ v době rozhodné úsilí části šlechetnější mařící; 
Jen tam j e m o ž n o, b y n i k d o nes měl e 
n e b z rád n ě n e o d s t o u pil, b y cel Ý 
národ stál a setrval jako rek je
d i n ý, o jeh o žne p růl o m n é br ně n í 
r o z tří š t í sen a k o n e c meč e v r a
že d n é.Jen národ zdravý též národ branný 
jest. Z b roj v k až d é P ě s ti! Zří z e n í 
vál e č n é! Stokrát, tisíckrát to budiž řečeno. 
Avšak k nástroji a ústroji pře d ev š í m též 
j unstvo a mužstvo zdatné a úhodné! 
Kdo v dobách války ubránit hodlá národ svůj, 
ten po čas míru již proti vší vloudivé zkáze ži
votní musí na stráží stát, ten mečem plamenným 
upíry a netopýry na každém poli drť a rozprašuj. 
Budiž to řídící hvězdou i našeho konání naše 
náboženství a svrchované zasvěcení všeho Života. 

T oť naše hlediště, tak páčíme my úkol so
kolský, a trojí závod ten, který nám položen a 
v kterém dlužno, ano povinno, zápoliti o palmu 
vítězství. Toť, trváme, všechněm je uloženo kdo 
s myslí opravdovou a uvědomělou přihlásili se 
k věci sokolské. Co my zde hodláme a chceme, 
nemůže být, než připojiti se k řadám závodníků 
cíle tak vznešeného se dopína j ících, nezádržně 
spějících ku předu za heslem hesel, ježto zní: . 

Naprej! 
Náš úkol a cíl. 

Dr. Miroslav Tyrš: Úvahy ·a řeči o věci sokolské. 
Sokolská osvěta. Sv. ll!. 1912. 
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Dr. J O Z e f M i Z. H U r b a TI d o vaz e TI i a. 
Slováci v rokoch paťdesiatých dožili sa skla

mania v dynastii a rakúskej vláde. Za poctivé 
služby nedostali ani "slovenskej vojvodiny" ani 
"slovenského veTkokniežatstva". Ani štúr ani 
Hurban nestali sa guvernérmi slovenskej častí 
horného Uhorska - Rakúsko sa smierovalo 
s maďarskými rebel mi bez ohTadu na Slovákov, 
verných cisárovi. Bolo treba politicky prepria
hnut Memorandum síce trvalo na "slovenskom 
okolí", ale chcelo spolutvoriť slobodné Uhorsko 
s rovnoprávnymi národmi. Dualizmus r, 1867 
rozčaroval však i Slovákov, a nové národnostné 
zákony, prijímané bez odporu i slovenským Ze
manstvom, zvlášte zákon 44. z roku 1868, Slo
vákov priamo rozbúrily. - Dr. J. M. Hui-ban 
napísal do "Pešťbudínskych Vedomostí" (IX. 2, 
4, 5, 7, 9)r. 1869 stať "Čomu nás učia dejiny". 
a vzopreI sa tomuto zákonu. Je zaujímavé _ 
píše - že Maďari pokladajú za zločin už i to, 
že Slovák sa menuje Slovanom. Hoci sú Slo
váci v Uhorsku autochtonní a ich sídla sú sú
vislé, kh reč, mravy a dejiny stáletiami opráv
nené aků domáce a svojprávné, predsa si Ma
ďari dovoTujú popierať kh a strhli k tomuto po
stupu i slovenských zemanov, ktorí za latinizmu 
malí slovenské povedomie a za maďarizmu ho 

fahkomysefne utrácajú. Rakúsko i Maďarsko 
zabíja vývoj národov nenemeckých a nemaďar. 
ských výlučnými zákonami, terorizuje voTby 
i snem a buduje štát na sofizmatoch. Historia 
lch ztrestá a národy poplašené OZVÚ sa raz hro
movým hlasom mimo stien snemu a úradov, 
z ktorých sú vylúčené. Na Maďaroch sa to vy
pomstí, že nechalí silu národov za "šancami" 
a nahradili ju "biednymí figúrkami sHnlizačov 
a patosledcov". Ani so šfachtou, ktorú odrodili 
a urobili prívažkom bez vlastnej sily a ceny, 
neprerazia. Je to hra v šach s jedným hráčom, 
komedia, o ktorej rozhodne raz súd dejín do
kazom, že skutočnou silou národa nedá sa opo
vrhovať beztrestne. Nadprávie maďarského ná
rodnostného zákona, príjatého za mlčania slo
venských zemanov, činí sice Slováka podruhom 
a sluhom vo vlastnom domove - Slovák chybil, 
že takýchto ľudí vyvolil na snem, ktorý zákon 
prijal - ale Slovák nebude na veky bozkávať 
rabské reťaze, ukuté jeho národu a jazyku. Po 
tomto zákone človek zrodený zo slovenskej 
matky bude pravda menej cenný voči kde kto
rému privandrovalcovi, ak sa len menuje Maďa
rom. Táto vražda nemože sa stať hneď nevraž
dou, národ, ktorý si zvolil takých poslancov, 
bude onedlho zabitý. Maďarí vyučia Slováka 
odrodilstvu, ale tento svrab nezastaví sa len 
u slovenského teta a rozožerie i telo maďarské. 
Toto nečisté malomocenstvo bude šarapatiť ďa
lej, fudia predajní za úrady a peniaze budú vždy 
predajní a historia takto pomstí raz zločin, spá
chaný na Slovák och. 

PotiaTto Hurbanov článok. 
V znetlivý Hurban nebol v tejto svoje; poli

Hckej súdobnej diagnoze vždy formálnym aka
demikom, zanadával si na túto "blbosť" i na 
"hlúposť" slovenskej šfachty, ktorej stačí "byť 
ocáskami na kepienkoch maďarských, iba šnor
kami na kabátoch a gombíkmi na ich mentíe
kách", ale v zásade povedal len pravdu, ktom 
uznával í maďarský časopis "Ellenor" (28. XI. 
1869), upozorňujúc, že vlasť je mnohojazyčná 
a násilné maďarčenie v nej níe bez nebezpečía. 
Co smel povedať "Ellenor", nesmel už povedať 
Hurban, pansláv z roku 1848. Bol preto obža
lovaný, súdený a odsúdený. 

Slováci boli by radí mali túto "pravotu" na 
slovenskom území, snáď pred prešporskou po
rotou, do ktorej by sa bol predsa dostal nejaký 
Slovák. Ale napriek všetkým Deákovým a Eot
vosovým teoríám o práve národov Budapešť 
určila Hurbanovi porotu peštiansku a lak do
šlo dňa 21. októbra r. 1869 k procesu v Peští 
za predsedníctva Maďara Josefa Dobosa a po
roty čisto maďarskej. 

Verejný žalobca vyhlasova1 výčitky článku 
Hurbanovho za bezzákladné. Uhorské národ
nosti žíly a žijú svorne a rovnoprávne, maďar
ská úradná reč bola a je potrebná, ako je po
trebná v Ameríke úradná reč anglická. Hurban 
popudzoval už roku 1848 proti Maďarom, bo
joval brannou mocou proti vlasti a ináč i poz
dejšie maríl jej slobodu a svornost Nenaučil sa 
z dejín ničomu, len rebelii proti vlasti, bojujúcej 
za slobodu, je preto vinný a bude konečne prá
vom i odsúdený. 
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Hurban sa hájil obrannou rečou nemeckou. 
Nemohol uznať zákon, ktorý uráža záujem ne
maďarských národov a rozrušuje boží pokoj 
medzi národamí. Zlý zákon nemožno mHovať, 
a zákon 44. z roku 1868 je ozaj zlý. Odporúčal 
ho zmeniť zákonnou cestou, a k tomu má právo 
ako každý občan slobodného štátu. Slovenský 
národ v jeho vlasti pokladať za trpený a pripra
venými voTbami zbaviť ho o zastanie, jeho reč 
vytlačiť zo snemu i z úradov, to je počin hé
lotský a výzva k rebelii. Hurban neznesie proste 
znemravnených volieb, lebo pokladá poslancov 
za čistých kňazov, ktod nie sú na predaj. Po
vedal len to, čo Schiller napísal: "Die Welt
geschichte íst das Weltgericht" a to sa nedá 
odsúdiť slobodomysefnými porotcami a trestať 
vazením. Poslanci, vyvolení na Slovensku s po
vinnosťou, že budú hájiť slovenské práva, hla
sujúci v Pešti za maďarčenie slovenských žien a 
detí, sú mu proste pidimužíci, nehodní sedeť 
vedfa hrdinských obrov - Maďarov, Rumunov. 
Srb ov a Rusov, nakoTko na sneme hája svoju 
reč a svoj národ. Neprial by nikdy týchto pidi
mužíkov Maďarom. Slovákom sa zavierajú gym
názia (v Baňskej Bystrici), na ich území sú 
ustanovovaní úradníci, len aby maďarčili, Slo
váci sú z úradov vyštvaní, tento stav nie je 
právny. Maďari by zlomili palku nad šfachtou, 
ktorá by národ nemilovala, nezniesli by túto 
národnú samovraždu, neznesie ju preto ani Hur
ban. "Duchovne my Slováci sme tlačení ako 
otroci západnej Indie. Čože robí národ slobodný? 
Mravnosť a vzdelanosť, práve to, čo nám utíah
nuté je. My nemáme škol, naše dietky sústavne 
sa nám odrodzujú. Surovosť a odrodilstvo sa 
nám za povinnosť ukladá, keď Slovák chce da
čím stať sa, tak nadobro mu odrieknuť sa ná
roda i mena svojho." Zákon 44. z r. 1868 slo
venský národ zabíja, je preň nástroj vražedlný, 
je v ňom zápalístou látkou k nepokojom. A na 
to práve v článku upozornil. "Slúžim chudobný, 
často v nedostatku svojmu národu. Váš ortiel, 
porotcovia, bude ortiel maďarského národa nad 
sebou samým. Bude mať následky pohnutý 
tento náš prítomný vek presahujúce." 

Hurbanova obhajoba vecne presvedčivá ne
posobila vefmi na porotcov nemčiny neznalých 
alebo z častí znalých a nemčinu nenávidiacích. 
Obhájca Hurbanov dr. Michal Mudroň doka
zoval síce porotcom, že Hurban nie je nepria
teTom Maďarov. Upozorňoval, že Hurban r. 1848 
nemal účasti na dvornej kamarile, ba za Bacha 
bol poHcajne sledovaný a zostal farárom chu
dobnej fary, kdežto kamarilisti boli povyšovaní. 
Spieval vraj už vtedy ,,Ktože by Slováka s Ma
ďarom rozdvojil!". Zákon XLIV. z r. 1868 je 
ozaj zákon nerovnosti, nebezpečný národno
stiam v ich existencii. Hurban podal jeho kri
tiku, nebúril, nemože byť ·teda odsúdený. 
Mudroňova reč protihurbanovskú náladu ne

zmenila. Hurban bol 8 hlasmi proti 4 hlasom 
odsúdený do žalára na šesť mesiacov a poku
tovaný na 238'94 zL 

Dr. Albert Pražák: Hurbanovia vo viizeniach. 
tilina 1923. "Holubica", knižnžca českosloven. 

(Druhý raz bol J. M. Hurban posúdený dňa 20. apríla 1876 
za uverejnenie článku Leop. Abaffyho v Církevnych 

Lístoch na tri mesiace do vazeni a.) 
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Pro m e mor i a č ť s k .ý ch p o s lan c li 
o zahraniční politice ze dne 

8. pro s i n cel 870. 

Během několika jen málo let dokončují se 
před očima našima události významu tak ohrom
ného, jakých dějepisu lidstva někdy sotva za 
celé století zaznamenati bylo, ježto jiné neméně 
veliké děje již již hrozivě příchod svůj ozna
mují. 

Spatřujeme, kterak veškeré Evropě nastala 
doba přetvoření, jehož vlnobití také starobylým 
Rakouskem již mocně hýbe. Onaiemu, ač po
chopí-.li jasně poslání své v dějinách světa, při
pravuje slovné znovuzrození: ale nepozná-li 
jeho, přinésti mŮže i záhubu. 

V okamžení tak vysoce povážlivém překážejí 
politickému národu vesměs pojatému neodola
telné poměry, že mu nelze povznésti hlasu 
svého v zastupítelstvě všestranně uznaném za 
ony zásady polítické, kteréž pokládá sobě za 
svaté, a kteréž podle nej lepších sil svých zastá
vati jest a bude vždy odhodlán. 

Neníť dnes již nikde tajno, že ve skutek uve
deným dualistickým rozdvojením Rakouska Slo
vané této říše, tedy většina obyvatelstva jejího, 
podrobení isou na jedné straně panství kmene 
maďarského, na druhé straně panství kmene 
německého. Tohoto kmene zástupcové na 
radě říšské zapomenuli se ve stranické zuři
vosti tak daleko, že osobovali sobě toto pan
stvl plemene německého nad slovanským za 
právo, ano, že je chtěli přímo povýšiti na zá
s~~u státu našeho; při čemž nerozpakují Se vi
mh Slovany ze smýšlení neústavního a z úmyslů 
zpátečnických í feudálních, protože tito nastro
Jenou vládu jednoho plemene nad druhým ne
chtějí uznati za spravedlivou a svobodomyslnou. 

Dále je vůbec známo, že ústavou nynější, 
kteráž byla v platnost uvedena, ačkoli proti ní 
sněm český na základě státního práva svého 
opětně a rozhodnou většinou se ohradil, ko
runa česká, která posud co stejněrodá s koru
nou uherskou po všecky časy pokládána byla 
po stránce státoprávní a diplomatické za 
samostatný a svrchovaný oud rakouské říše 
národů, má býti zbavena svrchovanosti své a 
proměněna býti v pouhou provincii Cislajtanie. 
Těmito poměry učiněno národu českému ne

možným, povznésti hlasu svého v zastupitel
sivě celé říše, nechtěl-li předkem obětovati 
svou osobnost hístoricko-právní a svobodné 
určení jako národ politický. 

Tuto na něm vyžadovanou samovraždu poli
tickou i národní nemohl a nesměl spáchati ná
rod náš za žádnou cenu a rovněž nemůže při
znati nižádné moci na světě právo, aby směla 
zbaviti Cechy této historicko-politické osob
nosti a národnosti, za jichž obhájeni a vyvinutí 
národ náš byl a jest vždy odhodlán obětovati 
životy a statky. 
Nicméně cítí potřebu, ba povinnost. vysloviti 

mínění své o změnách, ježto za našich dnů na
stávají právům národů uvnitř i vně Rakouska. 

Podepsaní, jsouce zvoleni velkou většinou 
obyvatelstva království Českého často opěto
vanými jednohlasnými volbami za zástupce jeho, 
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máme za to, že nám přísluší právo osvědčiti 
politické přesvědčení jeho, kdekoli toho po
třeba vymáhá, tedy i kromě sboru zákono
dárných. 

Toto přesvědčení národa českého vyslovu
jeme takto: 

Zásadu svobody a rovností jednotlivých osob 
musí přivésti, ano zajisté přivede k platnosti 
duch věku našeho také jako rovnoprávnost a 
svobodno'u svévládu národů; nemůžeť zajisté on 
r:opírati národům, čeho požadují pro jednot
hvce. 

Federace jestiť forma státní, která podává 
výraz nejpřiměřenější a ochranu nejjistější tomu 
svobodnému o sobě rozhodování národů. 

. ~oto prá",:o. svobodné sVévlády sluší výše ce
mh, kdekolI 1 de o přetvoření nebo nové utvo
ření států, než všeliké jiné, jakkoli důležité 
momenty a zájmy politické, ježto vesměs pod
robeny jsou výkladům libovolným. 

Vš~chn~ národové, ať velicí, ať malí, mají 
rovne pravo sebeurčení, a osobnost jejich steíně 
má šetřena býti. Učiniti meč anebo počet a 
zhoubnost zbraní střelných soudcem nad právy 
národů, bylo by tolik, jako prohlásiti slabší 
z nich za zbavené všelikých práv, tolik, jako 
oživiti právo silnějšího ve způsobě nejbrutál
nějš~, j~ko uvoditi nepřestávající stav válečný 
mez! narody, bylo by tolik, jako obětovati dů
stojnost a svobodu člověka nejsurovějšímu des
potismu vojenskému. bylo by tolik, jako oběto
vati nejvzácnější výtvory humanity záhubě stále 
pokračující. 

Jen z uznání rovnoprávnosti a ze vzájemné 
vážnosti svobodného sebeurčení všech národů 
může vykvésti pravá jejich svoboda i bratrství, 
všeobecný mír a pravá lidskost. 
Totoť isou zásady, jež národ český předem 

v ústavě a správě států rakouských poctivě 
k platnosti přivedeny míti sobě přeje. Pokud 
se týče zemi koruny české, naznačil cestu 
k tomu skrze zástupce své v deklaracích a 
~ ~einovější době v adrese i v spise pamětním, 
Jezto byly předloženy J. c. k. Apošt. Veličen
stvu. 

Jesti to cesta úmluvy národů s legitimním 
mocnářem. Cesta dohodnutí se s národy. 

Národ český přeje si vroucně, aby na tomto 
základě svobodného sebeurčení národův Ra
kousko se přetvořilo k míru a svobodě. 

On poznává povoláni Rakouska co do dějin 
světových v tom, aby spojovalo různé národy 
a kmeny držav svých ve svobodný spolek ná
rodův k vzájemné sebeobraně zbrojné proti 
všelikému možnému útoku přemocných souse
dův, aby se spojily tak, by si vzájemně zaru
čovaly samostatné národní vyvinováni v samo
správě opravdu svobodné, při všestranném še
tření práv v pravé bratrské rovnosti. 

Malicherné a záštiplné vidí se, se zřením 
na toto vznešené povolání Rakouska, smýšleni 
a snažení těch, kteří si národy rakouské ve
spolek jinak představiti neumějí, než tak, aby 
vždy byl jeden kladivem a druhý kovadlinou, 
kteří pro Rakousko neznají jiného cíle a jiného 
prostředku k jeho zachování, než panství ple
men přioděné formami liché ústavnosti a kteří 

se neustále derou k. vládě jen proto, aby svým 
způsobem svobodu dělali násilím a ústavnost 
proti zákonu většinou. 

Bodejž, aby vláda rakouská v této době 
zkoušky nebyla ani na bludné cesty svedena, 
aniž ochromena tímto zhoubným duchem úzko
prsého stranictví a národního násilnictví, aby 
raději zachovala si svobodu zraku, tak i rukou 
svých a dala se říditi toliko duchem moudré 
(rnírn~sti a spravedlivosti ke všem národům 
fovne. 
. Možná dosti, že je jí doba jen krátká ještě 
dopřána, aby mohla zasvětiti politiku novou a 
pojistiti znovuzrození Rakouska jako spolku ná
rodů svobodných a stejně oprávněných, a 
možná, promešká-li se tato doba nyní, že se 
nevrátí nikdy vice. Nespasíť je v této době roz
hodně nic, bude-li vždy jen malomyslně povo
lovati stranictví drze vystupujícímu; nepomo
hou přelstívání národů ani kličky diplomatické, 
aniž konečně vysilující přE?pínání mocí válečné, 
pokud bude prázdno idei vedoucích; můžeť je 
spasiti jedině to, pozná-li jasně a bude-li vy
hledávati odhodlaně vznešený úkol svůj svrchu 
udaný a zastane-li se pevně a obětavě oněch 
velkých zásad naši doby, rovněž tak při pře
tvoření říše uvnitř, jako i vně při nastávajícím 
přetvoření Evropy. 

Prolož přeje si národ český. aby říše, mezi 
jejíž nejdůležitější oudy čítá se národ český, za
stupovala uvedené zásady právní též v zahra
niční poHtice své se vši opravdovostí. 

Národ český uznává důsledně plné právo roz
ličných kmenů národa německého. spojiti se 
v jednotu státoprávní, pokud toho potřebu cHí. 
Kdyby se však chtělo překročiti cestou přinu
cování tuto míru cítěné potřeby, aneb dokonce 
násilí užíti se chtělo proti kmenům takovým, 
kteří žádají zůstati věrni jinému státu, s nímž 
se cítí spojeni společnou historií a rozmanitými 
zájmy, bylo by též uražením řečeného práva 
sebeurčení, tolikéž pro celé kmeny, co pro 
osoby samostatné. 

Národ německý má nepopiratelné právo od
raziti mocí válečnou všeliké útoky na území 
své, tak i na své právo sebeurčení, co do státo
právního sjednocení svého. Kdyby však úmysl 
Jeho směřoval k tomu, aby vnutil národu fran-. 
couzskému jistý způsob vlády, aneb aby mu vy
rval celé krajiny jeho državy, jichžto obyvatelé 
se Francouzi býti cítí a jimi zůstati chtějí, chy
stal by se rovněž porušiti právo sebeurčení 
oněch kmenů a postaviti násilí na místo práva. 

Nelze národu českému, aby nevěnoval nej
upřímnější účastenství šlechetnému a slavnému 
národu francouzskému, kterýž bojuje dnes to
liko ještě za své právo své vlády a za obranu 
vlasti, národu to, kterýž vydobyl si tak zname
nitých zásluh o civilisaci a největších o pokrok 
zásad humanity a svobody. 

Národ český chová přesvědčení, že takové 
pokoření, které spočívá v tom, když se národu 
vynikajícímu oprávněnou národní hrdostí a bo
jovností odejme část území, musí se státi nevy
čerpatelným pramenem nových válek a tudíž 
í nových ran pro zájmy čÍověčenstva i vzděla
nosti lidské. 

Rovněž tak uznává národ český, že kdyby 
se chtělo brániti národu tak velikému a mají
címu před sebou tak slavnou budoucnost, jako 
je národ ruský, aby nesměl upraviti obranu 
svých břehů černomořských podle vlastního 
uznání svého, bylo by to neslušným uražením 
práva jeho svrchovanosti. Protož pokládal by 
to národ český za neomluvitelné v šanc vydá
vání nejdůležitěíších zájmů, ano samého bytí 
Rakouska, kdyby chtělo nepřátelsky vystupo
vati proti Rusku pouze proto, aby pokoření pro 
velmoc v mezinárodním právu Evropy ono ne
obyčejné udrželo dále v platnosti. 

Národ český chová neméně živé účastenství 
k příbuzným národům slovanským v říši tu
recké. V souhlasu s celou vzdělanou Evropou 
pozdravil s radosti osvobození Řecka, Srbska 
i Rumunska a nemohl by tudíž ani nyní ode
příti soucitu svého jiným národům poloostrova 
ilyrského, kdyby tito, užívajíce nezadatelného 
práva svého, rozhodovali sami o sobě a zasa
dili se o takové státní zřízení, kteréž by jim po
jistilo netoHko . bytí člověka důstojné, ale též 
spojení rozervaných údův jejich a účastenství 
ve všech dobrodiních křesťanské civílisace. 

Kdyby vláda rakouská chtěla udržovati bez
ohledně moc, kteráž národy tyto tíží a která 
sama o sobě nemá mravné držebnosti, ano již 
i hmotně se rozpadává, anebo kdyby dokonce 
s obětováním krve a statků příbuzných slovan
ských národů Rakouska chtěla zdvihnouti válku 
proti těmto kmenům, kteříž vším právem snaží 
se o to, aby těm, kteří isou nyní rájou, pojištěno 
bylo též právo občanské a úplná ochrana práva 
v ústavní svobodě, musel by to národ český 
rovněž tak se stanoviska mravnosti zatraco
vati, jakož i prohlásiti za neoprávněné a poli
ticky nebezpečné. 

Tímto vyslovili jsme zásady, jež podle pře
svědčení našeho vyznává národ český, a jež 
k platnosti přiváděti by si pokládal za právo 
i za povinnost, kdyby mu bez předběžného obě
tování vlastní státoprávní osobnosti bylo přáno 
působiti tak, jak mu přísluší, na chováni se Ra
kouska vzhledem otázek mezinárodního práva, 
které nyní již rozhodnutí se dovolávají, aneb 
aspoň brzy k rozřešení dospějí. 

Pronášejíce za národ český, jehož rozhodná 
většina učinila nás svými mluvčími, tento úsu
dek o otázkách mezinárodních tak velkého do
sahu, máme za to, že jsme k tomu zvláště 
oprávněni vědomím veliké důležitostí, kterouž 
má národ náš v této říši rakouských národů, 
rovněž tak slávou minulosti své, státoprávním 
postavením a mocným duševním a hmotným 
vyvinutím svým, jakož neméně nepoměrně ve
likým podílem daně na krvi i statcích, kterouž 
pro tuto říši nese; cítíme se k tomu povzbu
zeni nátlakem povážlivých poměrů nynějších a 
veledůležitou zeměpisnou polohou zemí koruny 
české, kterouž národu našemu ve všech veH
kých sporech mezinárodního práva, vedle toho, 
že jimi často trpěti musívá, usouzen jest vážný 
význam; a jsme k tomu konečně vyzváni dů
věrou, kterou v nás kladou jiní příbuzní kme
nové slovanští, i vědomím poctivého a všem 
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sousedům našim stejně spravedlivého snažení 
našeho, 

Jakkoli neveliký počtem, nechce náš národ 
malým býti ve smýšlení a snažení svém; ne
chceť on malomyslným mlčením uvésti na sebe 
zdání, že přisvědčuje k nějakému bezpráví, 
anebo že sklání před ním čelo své, kdekoli ono 
vystoupí s přemocí, 
Nechceť on ponížiti zvuku jména českého 

v dějinách, naopak hodlá jednati věrně v duchu 
otcu svých, jižto první v Evropě podnikli, za 
ideu to svobody svědomí, boj obrovský proti 
patrné přemoci, boj, kterýž dobojovaH mužně, 
až do vyčerpáni sil svých. 

V jich duchu chystá se národ český i dnes 
k činu, odhodlán státi obětovně za přesvěd
čení své, až jednou udeří hodina rozhodu, a 
kdyby hlas jeho měl zaniknouti bez účinku, 
bude míti zadostučinění v srdci svém, že v době, 
když to platilo, vydal svědectví za právo a 
pravdu, za svobodné všem národum právo 
sebeurčení. 

Toto vyjádření smýšlení národa českého po
kládaH jsme za potřebné ve vážné této době; 
podáváme je zároveň říšskému kancléři, kterýž 
jest povolán říditi politiku Rakouska v zájmu 
a duchu všech národu. 
Přejeme si, aby přišlo k vědomosti i J. c. k. 

apošt. V. i zastupitelstev jiných národu této říše. 
V Praze 8, prosince 1870. 

C. Merhout: Dokumenty našeho osvobození. Praha 1919. 

C í S a ř s k é s lov o. 

Císařský reskript ze dne 26. září 1871 sliboval 
Čechum na základě platné ústavy opravu zá
kona volebního; pravomoc sněmu zemského 
bude rozšířena, ne dílno st a nezcizitelnost ko
runy bude potvrzena, král se dá korunovat 
v Praze. Potocki, zdálo se, nebyl tehdáž ne
ochoten poskytnout Čechum postavení podobné, 
jaké zabírali Chorváti v Zalitavsku. Většina 
zustala neoblomna, setrvala na tom, aby se 
především žádalo uznání státního práva. Miní
sterstvo odpovědělo tím, že nařídilo v Čechách 
podle ústavy z roku 1867 přímé volby do říšské 
rady. Čechové se tvářili, jako by tím nebyli do
jati. Jejich kandidáti bylí při volbách zvoleni 
v českých okresích venkovských a městských; 
jen v kurii velkostatkářské, kde žádná z obou 
stran nedosáhla nadpoloviční většiny, bylo roz
hodnuto losem, jímž se straně státoprávní do
stalo osmi a ústavověrné sedmi mandátů. Cel
kem zvoleno 36 poslanců státoprávních a 27 
ústavověrných. Na říšské radě obě strany byly 
by téměř ve stejné síle, ale protože se poslanci 
státoprávní nedostavili do ní, straně ústavo
věrné se dostalo značného posílení. V adresách 
panské í poslanecké sněmovny útočeno prudce 
proti vládě pro její pokusy o smířeni s Čechy. 
Potocki zažádal za propuštění (4. února 1871'). 
Němci, kteří slavili již vítězství, byli velmi 

zarmouceni, když zvěděli, že hraběti K a r 1 u 
H o h e n w art o v i bylo uloženo sestaviti 
nový kabinet. Bylo zrovna. po prohlášení no-
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vého císařství německého, a nikdo netušil 
tehdy, že Bismarck bude mít dosti odvahy a 
síly, aby obmezH ctižádostivé snahy vojenské 
strany pruské. Beust, velmi obratný, jediné za
ujat tím, aby vyhladil u císaře Viléma zlý do
jem. jejž v něm zůstavilo vyjednávání Rakouska 
s Napoleonem HL, odpověděl horlivým Jícho
tenstvím na první oslavy vítězů. František Josef 
byl nedůvěřivější a nebyl odhodlán ještě při
znat morální svrchovanost Hohenzollerů. Cho
vání Němců v mocnářství za války se mu nijak 
nelíbilo, a počátek velezrady viděl v oposici 
jejich poslanců, kteří v delegacích odmítli po
třebné výdaje na pevnosti nad Enží pod zámin
kou, že nadále není třeba oddělovat státy od 
dávna spojené ve Spolku německém. Jasněji 
než v minulosti poznával sílu, kterou mu proti 
ctižádostivým snahám pruským poskytuje od
danost Slovanův, a přál si smíru s nimi tak 
upřímně, jako o několik let dříve usiloval 
o shodu s Maďary. 

Po některých stránkách situace byla tedy 
velmi přízniva pro Čechy, ale také velmi ne
bezpečna, František Josef nechoval k nim 
zřejmě nijakých sympatií osobních: toužil po 
míru a dohoda s Prahou přestávala mu být 
vzácna do té chvíle, kdy odcizovala mu část 
druhých národu v mocnářství. Jestliže jeho 
dobrá vule byla upřímná, jeho loyálnost na
prostá, nedůvěřoval svému vlastnímu úsudku a 
neodpustí odvážlivcům, kteří se pokusí dohá
nět ho k rozhodnutím krajním. Zda nebylo 
ostatně zřejmou neopatrností, na Němcích žá
dat rozhodných ústupků v samé chvíli, kdy zá
zračné úspěchy zbraní pruských roznítily až 
k šílenství jejich pýchu národní? Ministři jakož 
i Čechové co nejnepříjemněji se klamali o pře
kážkách, které je očekávají, a o pevností roz
hodnutí císařových. 

Mnozí z nich byli mužové za.sloužilí. Hrabě 
K are 1 Ho h e n w art, jenž pod zdánlivou 
chladností skrýval neobyčejnou živost dojmů, 
projevil své schopností administrační ve správě 
Horních Rakous, kde se mu podařilo uspokojit 
svého ministra Giskru, aniž pobouřil katolíky, 
jež vedl biskup linecký Rudigier, jeden z nej
bojovnějších vůdců strany klerikální. Dustojnost 
jeho života, jeho upřímná oddanost dobru obec
nému, jeho duch mírnosti a taktu budily úctu 
a sympatii. Předním jeho spolupracovníkem byl 
proslulý ekonomista Alb e r f E. S ch a e ff 1 e, 
který musil opustit svou stoHci na universitě 
v Tubínkách pro svou oposici proti Prusku. 
Vzat byv na poradu, zalíbil se Františku Jose
fovi tím, že mu odhalil nenapravitelnou slabost 
strany liberální, neschopné spolku a čínu, jejíž 
snahy přestávaly na tom, aby domnělá .ústava 
byla zachována na papíře: aby Rakousko bylo 
mocné, třeba upustit od vlády nespravedlivých 
privilegií a pronásledování, a aby kolem trůnu 
byly skupeny všecky národnosti; dojde se toho 
tím snadněji, jestliže se rozšíří základy vlády a 
vykáže se místo nižším třídám, vyloučeným až 
posud ze žÍvota politického. 

Ho he n w art dal Čechům záruku své sym
patie, povolav do ministerstva dva z nich, 
K a r I a H a b ě t í n k a a J o s e f a J i r e č k a. 

Jmenování Jirečkovp ministrem vyučování vzbu
dilo mezi Němci záchvat epileptický, "to je Se
dan ducha německého v Rakousku", psala 
"Neue freÍe Presse". Bylo nesnadno pojímat·· 
vážně obavy, jež líčily časopisy centralistické. 
Josef Jireček, zeť a žák Šafaříkův, byl učenec 
velmi vzácný a zůstavil práce znamenité; bylo 
však potřebí mnoho dobré vůle, aby fanatický 
Slovan byl spatřován v muži, který po mnohá 
léta byl spolupracovníkem Thunovým. Prud
kost, s jakou proti němu vedena byla výprava, 
mohla aspoň postačit, aby se federalisté měli 
na pozoru a aby se naklonili k mírnosti a opatr
nosti. 

Pozbyli vší chladnokrevnosti a zdálo se jim, 
že nastala doba .,na zřízení říše Německé od
povědU obnovením koruny Svatováclavské"; 
jejich návrhy, v zásadě dokonale zdůvodněné, 
nabývaly rázu vzdorné chlouby, jak hrdinské 
tak odvážné. Reskriptem ze dne 12. září 1871 
František Josef prohlásil: "Majíce v paměti 
státoprávní postaveni koruny České a jsouce 
sobě povědomi slávy a moci, kteréž tato ko
runa nám a předkům naším propůjčila, mimo to, 
jsouce pamětlivi neobyčejné věrnosti, s kterou 
obyvatelstvo země České každé doby trůn náš 
podporovalo, uznáváme rádi práva toho králov
ství a jsme hotovi, toto uznání přísahou naší 
korunovační obnovit." Sněm pražský odpověděl 
na tento slib přijetím článků fundamen
tálních (9. a to. října 1871). 
Čechové přistupují k narovnání s Uhry: no

vou listinou, předloženou králi, opakují se do
slovně články ústavy z roku 1867; příště však 
delegace voleny budou přímo od sněmů jednot
livých: Čechy budou v nich zastoupeny pat
nácti delegáty. Věci, jež nenáležejí do oboru de
legací, jsou v zásadě vráceny sněmům zem
ským, nicméně jisté věcí vojenské, hospodářské 
nebo finanční budou sDolečně vyřizovány na 
sjezdě, na němž zasedat budou dele~áti sedm
nácti sněmů předHtavských: pravomoc tohoto 
sjezdu se vztahuje na povolávání počtu mužstva 
a na ustanovení soustavy branné, na cla, mo
nopoly a regalie, mincovnictví, váhy a míry, 
pošty a telegrafy. Zkoumání a sC~1Valování 
smluv státních, spory a nesnáze ústavní budou 
vyhrazeny senátu, jmenovanému od císaře buď 
z jeho vlastní iniciativy, buď podle návrhu jed
notlivých zemí. Spravedlnost, veřejné vyučo
vání a vnitřní správa spadati budou výlučně 
v obor sněmu českého, jehož pravomoc nebude 
v žádném případě měněna bez svolení jeho. 
Země neuherské v mocnářství budou spr a vo
vány radou ministrů, kde zasedat budou náčel
níci odborů (obchodu, prostředků spojovacích, 
obrany národní a financí) a ministři státní, za
stupující různé skupiny politické. Prospěchy 
Cech budou v ní hájeny královským českým 
kancléřem; jeho úkolem bude zabezpečit pro
vedení usnesení sjezdu a s druhé strany bude 
stát v čele vnitřní správy královstVÍ; bude od
pověden sněmu. - Sněm brněnský se snesl 
o podobné předloze, ale v ní jasněji se vyzna
čovala myšlenka obnovy koruny Svatováclav
ské,jež byla poněkud zastřena v návrzích praž
ských (v říjnu 1871). 

Rokování bylo krátké a činí dojem, Jakoby 
se Čechové nebyli chtěli pouštět do podrobného 
zkoumání, jímž by byly odhaleny velmi četné 
nesnáze při provedeni. Články fundamentální, 
v kterých velmi jasně vidíme památku ústav
ních plánů Palackého z roku 1848. dualism hyl 
proměňován ve federalísm, a právo Cedl'l. d'J
máhat se této změny, bylo nepopěrné. Namítá 
se jen otázka, zda navrhovaný stroj politický byl 
by pracoval bez přílišného tření, a nelze nepochy
bovat aspoň poněkud o tom. Máme dojem, jako 
bychom stáli před právníky a nikoli před stát
níky; vůdcové příliš čtli listiny a neznají dosti 
lidí. Pergameny nejsou neužitečny, tvoří čestný 
základ pro revindikace a zdobí vítězství; že by 
je kdy byly rozhodly, není nám až posud známo. 

Čechové nevyhnutelně museli popudit proti 
sobě s jedné strany všecky oficiální předsta
vitele jednoty mocnářství, poděšené neobyčej
ným zmatkem, který by způsoben byl existencí 
sedmnácti svrchovaných sněmův a spletitou řa
dou kompetencí a konfliktů, jež by ochromo
valy tyto sněmy souřaděné i nadřaděné, a 
s druhé strany Němce, kteří novou ústavou byli 
zatlačováni v postavení podřízenější. Novináři, 
kteří psali, že hlavním městem Rakouska bude 
příště Praha a nikoli Vídeň, přeháněli zajisté; 
nelze však popírat, že by v obavách jejich ne
bylo trochu pravdy. Bylo na jevě, že za těchto 
okolností Cechové, třeba nic neupouštěli od zá
sad, byli by bývali jednali moudře, kdyby byli 
obmezili a zvláště zjednodušili své požadavky. 
Zda proto nebylo by bývalo opatrné, nezůsta
vovat vše v nejistotě a tím vzbuzovat nedůvěru 
Maďaru, nýbrž odstraniti formální úzkostlivost 
a vskutku přijmout ústavu z:>.vedenou, ač se 
změnami v některých věcech podstatných? 
Zvláště měli Cechové usilovat nejprv o změnu 
zákona volebního, kterým by pojištěni byli 
proti všelikému návratu centralistické většiny 
v Praze, potom o zákon národnostní, kterým 
by usnadněn byl pokrok jazyka českého, o vážné 
rozšíření kompetence sněmů zemských, a· snad 
konečně o volbu společných delegacípřísluš
nými sněmy· zemskými, což by bylo způsobem 
konkrétním vyjádřilo jejích samostatnost ná
rodní. I kdyby se bylo přestalo na těchto vě
cech základních, je velmi pochybno, že by je
jich programu byl kynul vážný úspěch, a že 
císař byl by až do konce odolal útokům Něm
CUVj ale nesmiřlivost Čechů pomáhala jejich od
půrcům a usnadňovala úspěch intrik budapešt
ských a berlínských. 

Hnutí se počalo u Němců českých, zejména 
v kraji chebském, vždy otevřeném vlivům ci
ziny, jež dnes tvoří baštu Všeněmcu. Poslanci 
centralističtí, shromáždění ve Vídni, počali 
velmi účinnou výpravu proti ministerstvu. Ulo
žili (Jiskrovi, aby povzbudil bojovnost Maďarů. 
"Nechceme mít nic společného se slavisovaným 
Rakouskem," psal "Pester Lloyd", orgán strany 
Deákovy, "a podnikneme vše, abychom zabrá
nili této přeměně. Sobectví, chcete-H, je naší 
politikou." - V předsíni císařově se hemžilo 
generálů, \kteří ve schválení fundamentálních 
článkův ohlašovali blízkou zkázu armády. Mi-
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Beust planul touhou, aby dal vítězům záruku 
změny svého smýšlení; chyběla-li mu pamět, 
myslil právem, že Bismarck zapomene méně 
snadno, i cítil potřebu přesvědčit ho o své 

nÍstr financí Holzgethan naříkal: "Máme nemalý 
počet zemí pasivních, představme si, že se 
'všechny přissaji k mateřským prsům Horních 
a Dolních Rakous!" útok rozhodný se stal 
od Bismarcka. Jeho politika vůči Slovanům se 
měnila' často. "Prusko," pravH jednou k Bun
senovi, "má hlavně proto takový význam v Ně
mecku, že není čistokrevným státem germán
ským. Jako v přírodě a v samém bylinstvu po
třebí jest ženského a mužského živlu ke světu 
a k ovocí, tak ve fysiologií národů potřehí jest 
obou těchto elementů. Duše německého Sieg
f1"ieda je ženská; posilnit jí musí smíšení s muž
skou krví slovanskou. Tak povstalo Prusko a 
ono jediné mohlo stvořit Německo." Nechť si 
myslíme cokoliv o této psychologii, je jisto, že 
jednou myslil na obnovu království Polského 
pod svrchovaností Pruska. Na tyto choutky 
dávno se zapomenulo roku 1871, a již tehdáž 
utvořil kombinaci, které zůstal věren až do 
smrti. Nepřál si již výbojů; myslil, že se nesluší 
pokoušet štěstí, a byl upřímný, když previl 
k Beustovi, že nijak mu nejde o to, aby novými 
výboji potvrzoval oposicí klerikální a partiku
laristickou: "Nechovám žádného přání, podro
bit Roland," prohlásil ke kancléři vídeňskému, 
"ale měl bych tuto anexi ze méně nerozumnou 
než anexi Rakouska." Chtěje všemožně udržet 
s Ruskem styky, jež mu byly vzácné, pokládal 
za nebezpečné rozmnožovat vzhledem k němu 
svůj dluh vděčností. Gorčakov poněkud drsně 
poda! mu za války účet k zaplacení, a jestliže 
nesmlouvalo ceně, pokládal jednání za nezdvo
řilé. Nebyl neochoten uvést třetího v své přá
telství s Petrohradem, a Rakousko se mu zdálo 
zcela vhodným. Nastane-li doba, kdy nahrazen 
bude spolek, jejž hleděl získat, pouty těsněj
šÍmi? Bísmarck netázal se po tom; jako Bed
řich II. í on se chlubíval, že nepředvídá budouc
nost z přílišné dálky. Zatím upřímná shoda 
s Habsburky byla nejlepším prostředkem za
bránit všelikému pokusu sblížení mezi státy, 
na jichž porážce zvedla se nová říše Německá, 
držet na uzdě choutky moskevské a porazit 
stranu klerikální, s kterou kancléř tehdáž byl 
v nedorozumění. Vždyť Rakousko bylo by spo
jencem užitečným a bezpečným, jen kdyby zů
stalo silnou mocí vojenskou a kdyby panství 
v něm zůstalo v rukou Němců. 

Když ve chvíli vítězného návratu vojů prus
kých do Berlína generál Gablenz, jeden z pře
možených roku 1866, přijel projevit svou úctu 
korunnímu princi, tento se netajil s podivením, 
jež mu způsobilo chování nového ministerstva 
rakouského. "Jestliže to potrvá, nebude brzo 
ruky dosti dlouhé, aby dosáhla až do Prahy a 
do Lvova; nebude brzo prostředku vládnout 
v Rakousku." Při schůzi obou císařů v Salc
burku dne 8. září Vilém se tvářil, jako by svou 
věc spojoval s věcí Němců rakouských. "Volby 
nedopadly dobře pro nás," pravil po vítězství 
federalistů. "Nechtěl bych," připojil, "aby Němci 
rakouští byli přinuceni obracet se ke mně a 
aby mně působili rozpaky. Ale proč, k čertu, 
vyhledávat nové nesnáze těžší než obtíže, jimž 
se chceme vyhnout?" Po Bismarckovi generál 
Schweídnitz učinil znovu tatáž pozorování. 

upřímnosti. Andrássy potměšile hnal ho vpřed; 
znalf císaře a věděl, že tento neodpustí člověku, 
který ho přinutí, aby se oddělil od ministrů, jež 
měl· rád, a aby přijal spolek, jehož potřebou se 
neodstraňovala hořkost. Beust, jenž se chlubí
val důvtipem a jenž byl jen ztřeštěnec, podal 
panovníku obšírné memorandum, v němž vytý
kal nebezpečné následky, které v svém lůně 
tají fundamentální články. Na toto znamení tisk 
bismarckovský Se ozval hlasem podivuhodného 
souladu, jenž dokazoval výtečnou organisaci, 
které se mu dostalo.· Dvůr berlínský poslal do 
Išlu korunního prince saského Alberta, osob
ního přítele Františka Josefa, který zasadil po
slední rány. Před těmito společnými prudkými 
útoky ustoupili ministři, špatně byvše podporo
váni shora a pochybujíce, že dosáhnou od Ce
chův ústupků, jež té chvíle neměly by již žád
ného užitku pO. října 1871}. O několik dní po
zději císař psal Beustovi, vyslovuje mu lítost, že 
zdravotní důvody nedopouštějí mu, aby konal 
dále své dobré a věrné služby. Kancléř spáchal 
VŠe zlé, co mohl spáchat; jeho úkol byl doko
nán, i zůstavil úřad ministra věcí zahraničních 
hraběti J u li u And r á s s y m u, jenž vedl akci 
zákulisní a jenž uzavře a upevní onen spolek 
rakousko-německý, kterýž od té doby je zá
kladem systému evropského. 
Čechové s výbuchem zuřivostí a zoufalosti 

přijali ránu nenadálou, kterou byli zasaženi. 
"Přicházím k vám," pravil Clam svým voličům, 
"jako námořník, jehož loď byla ztroskotána." 
V těchto dnech zkoušky jasně se jevila statná 
mužnost tohoto národa, jehož naděje štěstí 
mohlo sice zklamat, ale nedovedlo zlomit mysl. 
"Jsme odraženi," pravil Rieger k Pražanům, 
kteří ho bouřlivě uvítali, "nejsme však pora
ženi. Věc naše není a nemůže býti ztracena. 
Namáhali jsme se poctivě, abychom povznesli 
národ náš a udrželi Rakousko. Bohužel, že 
snaha naše a namáhání byly marny. Cizí, ne
povolaní živlové vedrali se do zápasu našeho, 
který byl již blízek konci svému. Víte, jakou 
cestou se věci braly, víte, že my zůstali a zů
staneme si věrnými. Že ministerstvo zachovalo 
se k nám věrně a poctivě, provolávám mu 
sláva! Za těch okolností jest blízko, že by mohla 
býti vznesena obžaloba na vznešenou osobu 
mocnářovu, poněvadž vpletli se mezi nás a jeho 
osobu cizí, nám nepřízniví živlové. V domnění, 
že respektovati musí vůli jiných národů, pouze 
v domnění tom povolil nátlaku. My však těšíme 
se nadějí, že co nepovo1íl nám císař špatně 
zpravený, povolí císař dobře zpravený." Na 
sněmě dne S.listopadu 1871 kníže Karel Schwar
zenberg vyzýval poslance, aby osvědčili pevný 
úmysl, "chrániti a hájiti státoprávní samostat
nost království tohoto, práva koruny, práva 
krále a nepřetržitý svazek státův na základě 
pragmatické sankce pod žezlem slavného rodu 
Habsbursko-Lotrinského spojených ... seč nám 
síly stačí, nechť stane se cokoliv, až do těch 
hrdel a statků," a. tato slova byla přijata po-

!leskem frenetickým. Hnutí zachvacovalo různé 
třídy společenské, noviny ~yly velice po~~z~mé. 
Náhlý a žalný obrat Franhška Josefa vazne se 
dotkl zakořenělé v obyvatelstvu úcty k Habs
burkům. Skrejšovský, jehož vliv byl veliký, vedl 
výpravu s prudkostí téměř revoluční: na pa
píře jemném a vhodném ke všem potřebám dal 
vytisknout manifest, jímž císař sliboval, že se 
dá korunovat v Praze; úřady se neodvažovaly 
zakročit ze strachu, aby nebyl způsoben výbuch. 

Po několika nedělích vítězové, na chvíli po
ražení, nabyli opět důvěry. "Bylo vše možné 
přiznáno Cechům," napsal Beust v svých "Pa
mětech", "a obratem ruky zas odňato beze 
všeho otřesení veřejných poměrů; že se bez 
trestu smělo dvojocasému lvu poskyt~~tý k,us 
masa vyrvati ze zubů, toto odhalení pnpravllo 
je na rozhodném místě o všechnu vá~no.st a uči
nilo je na dlouhou dobu malomocnY~l ~ bez
brannými." Panovník, aby ospravedlml sve cho
vání vůči sobě samému, rád se domýšlel, že fe- . 
deralisté tvoří jen skupinu beze vší souvislosti; 
pokusil se dojít pokoje mírnost.I; k~y~ se v :nu 
věc nezdařila, dal plnóu volnost Jednam muzu~! 
kteří si troufali k jeho nohám přivléci OpOS1Cl 
přemoženou a pokořenou. 

Arnošt Denis: Čechy po Bílé hoře. 
Přel. J, Vančura. 2. vyd. Druhý díl, ll!. kniha. 

Praha. 

lil

Paulinyho zdravica 
na }ungmannovskej dávnosti 

v P r a h e. (I 3. V J J J. I 873.) 
ffCtené panstvá! Po. odznení. sladkýc~ z~ukov 

tejto, pod SlovenskýmI TatramI zrode:r:ej p~esne, 
asnaď najprirodzenejšie bude, keď. ja, uJm~m 
sa slova, čo podpredseda, čo zastupItel Mahce 
Slovenskej, donášajúci Vám srdečné po~dr~vy 
od bratov jíchžto kolíska bola koHskou 1 slav
ného Konára a verkého Šafárika. Drahí bratia, 
Váš povšechne milovaný nestor (Palacký) vo 
svoj ej tuná prednesenej reči povedal, že vyslo
vuje nám, z rózných vidiekov cudziny do Prahy 
ku Jungmannovej slávnosti došlým hostom, 
vďaku Českého národa; na toto jeho vyslovenie 
vďaky som ja tak smelý údive poznamenať, že 
my za tento náš skutok, t. j. ,za náš príchoddo 
:Prahy ku dnešnej slávnosti voskrz n~z~sluhu
jeme zvláštnej vďaky, lebo my vykonalI tym len 
svoju prísnu povmnosf, ako Vaši b:rati~, A my 
osviežení holi u Vás na duchu a myslI, a veru 
takejto sviežosti súrne potrebný je národ krív
clený, odstrkovaný, lebo pTi svojich fažkých ~á
mahách potrebuje zmužilého ducha, statnosti a 
vytrvalosti, k~orÝ,chž!o cností. v~nešený v príkl~d 
spatrujeme pn Vas. Ano, braha, Je to nasou vza
jomnou povinnosťou, tešiť sa naším úspechom 
vospolok; a my veríme, že keď i na Slovensku 
rozjarí sa raz duch národnej vzdelanosti, a keď 
i my tam slávU budeme slávnosť tejto Vašej po
dobnú hovorím, veríme, že i Vy ochotne dosta-
'd' víte sa medzi nás, a buďte ujistení, že vte y aj 

my uvítame vás s tou bratskou úprimnosťou! 
s ktorou uvítali ste Vy nás pTi tejto slávnostnej 
prHežHosti. Lebo beda by bolo bratom Slavia-

nom, keby orii vzájomne nenavštevovali sa pri 
radostných slávnostiach, ale sto ráz beda by jim 
bolo, keby nepamatovali jedni na druhých v biede 
a neresti, keby nemalí bratského súcítti pre 
tých, ktod navštevovaní sÚ národním nešťastím. 
Nezapomínajme, bratia moji, obzvlášte v blahých 
okamihoch, na neblahých svojich bratov,medzi 
ktorých, bohužiaf, prípočítať nutno i náš milý, 
duševne i hmotne za inými priliš zaostalý rud 
Slovenský, Vám Čechom dra rečí a krve naj
bližší. No sú, ktorí tvrdia, že prestali sme byť 
Vám najbližšími, lebo vraj odtrhli sme sa od 
Vás; - avšak čo nás delí? - pár lítier; nuže 
netrhujme o ne, v pokoji nechajme litery ró::né, 
a duch nech nás obžívuje jeden. Áno, bratia Cesi, 
často počúvame tie hlasy, že my na škodu oboch 
nás odtrhlisa od Vás; a Heto, iste len z púheho 
nedorozumenia povstávajúce trpké výčitky, braHa 
moji, sú jedny z tých najbolestnejších ú~er,ov, 
ktoré dostávajú sa nám údelom od neprajneho 
osudu, lebo verte, že čo naši oslávenci pred štvrť
stoletím učinili, to urobili len z púhej nutnosti:
no ja som toho pevného presvedčenia, že keď sa 
s bratským srdcom a rozumom prizreme tej 
veci: nemožné je ďafšie nedorozumenie medzi 
nami. My úprimne želáme si Hterárnu svornosf 
a shodu s Vamí, o tom Vás ujisfujem čo pod
predseda a zastupitel' nášho vedecko-Hterárneho 
ústavu; lebo príčÍnou nášho odrúčenia nebolo 
hl'adanie neshody, nie baženie po nesvároch, lež 
príčinou jeho boly - abych sa tak vyslovil -
literárno-okonomické ohrady. My to dobre 
vieme, že náš rud vermi zaostal za Vaším rudom, 
a povzniesť ho ku vyššej vzdelanosti, ~by ako 
tak stačil časom Za Vamí kráčať na poll osvety, 
bolo možné len jeho vlastním materským jazy
kom, jeho všetkým rovnako srozumiternou Slo
venskou rečou; preto, hra, naša Slovenská Htera
túra zaoberá sa zvačša len - dovofte mi ple
bejný výraz - pečovaním o kuchyňské potreby 
ďuševne hladnej rodiny, ku ktorým patria meno
víte mravno-poučné, poučno-zábavné, hospodár
ske a na našu minulost sa vzfahujúce spisy; -
v potrebách vyššieho umstva a vedy ale odká
zaní sme na Vás, a verte, že ktorý Slovák Vašu 
Prahu navštíví, ktorý nazrie tuná do Vašich ve
deckých a umeleckých ústavov, ktorý bol sved
kom Vašej velikej slávnosti: ten istotne uzná, že 
na poli vedy a umenia je budúcnosť naša odká
zaná na spoluidenie menovite s Vamí; áno tu 
a nikde inde kyne nám na tomže poli skvelá bu
dúcnosť. Tak to myslím ja a tak myslia moji 
početní bratia na Slovensku. A po takomto 
osvedčení sa z našej strany, verím, že konečne 
vymiznú tie čierne tóne neblahého nedorozume
nia medzi namij veď kry nie je voda, a my, 
bratia! sme jedna krv a jedna kosť; nuže mi
lujme saJ - Ja pripíjam na vzájomné bratské 
dorozumenie sa bratov Čechov a Slovákov, 
i ichžto otcov prach a popol spoločne spočíva n~ 
nejednom bojišti; - ja pripíj~m na z~ar n~šeJ 
úplnej shode, aby - ako sme Jedno boh v mmu.
losti, práve tak jedno sme boli aj v budúcnosh, 
svorní a shodní, ako jedno telo a j eden duch. 
Živili bratia Česil" 

Jul. Botto: Dejiny Matice Slovenskej. 1863-1875. 
Turč. Sv. Martin 1923. 
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R o k I 8 7 4. r o k t' a ž k Ý ch 
navštívení. 

Bolo zle - nedobre na Matku najma pre de
jepisné rozpravy Záborského a Sasinka, tlačené 
v Letopisoch. Tak i svaz ok 1. z roku 1874 pri
niesol tieto vedecké a poučné články: Prehfad 
jastrabníkov okolia zem.-podhradské~of od J. r.. 
Holubyhoi Či ozaj Arpád a nie sv. Stefan opa
noval Slovensko? od Fr. V. Sasínkaj Dačo o ze
miakoch, od dra G. Zechenteraj Maďari pred 
opanovaním terajšej vlasti, od. J. Záborského; 
Marek Myslenovič, od Fr. V. Sasinka: Listiny 
Turčianskeho Sv. Martina, od Fr. V. Sasinka; 
svaz ok II: Zvolensko-Iupčiansky zámok, od Fr. 
V. Sasínkai Rodopis Zápofských, od Št. Hýrošaj 
Maďari v X. století, od J. Záborskeho; Listiny 
(pongrácovské), od Fr. V. Sasinkaj Slovensko
fubčianska krstova kniha, od Fr. V. SasÍnka. 

Z článkov Záborského a Sasinka ministerstvo 
robilo si vývody, že v Matici učinkovalo sa 
v záujme akejsi vlastiprotivnej slovanskej pro
pagandy, že jej literárné posobenie bolo úp lne 
politické a namerené sfalšovať dejepís Uhorska; 
ba i v samých ňou vydaných knihách rozširované 
vraj boly protivlastenecké, bludné náuky. Chceli 
sa vrhnúť na ňu, teda hfada1i si zámíenku! Veď 
vedecké bádania o drievnych udalostiach sú 
každému literárnemu spolku v celom civi1izova
noro svete dovolené i vyžadované a ani jeden štát 
nearoguje si vykladať historíu podfa časových 
potrieb. 

Peštianskému ministerstvu museli byť Corni
des so svojím dielom Vindiciae Anonymi, Adam 
Kollár, nemeckí historíkovia Niebuhr, Schlozer, 
alebo Šafárik a Palacký, ktorí všetci zatracovali 
hlavný prameň maďarského úradného dejepisu, 
spis Bezmenného notára Belu (Anonymus Belae 
regis notarius) ako blúznenie, - museli byť na 
šibenicu súcimi šarlatánmi a faIsifikátormi ma
ďarského dej episu. A čo by bol minister Kolo
man Tisza povedal na vývody maďarského uni
verzitného profesora Marcaliho, ktorý hovoril, 
že Anonymus pri opisovaní príchodu Maďarov 
pod Arpádom mal pred očima vtrhnutie Tatárov 
pod Belom IV. a tak že nemůže byť za hodno
verný prameň dejepisu pokladaný? A čo iné 
tvrdili Záborský a Sasínek?! 

A ešte čo sa stalo? V noci medzi 9. a 12. mar
com roku 1874 zlodej vodral sa do matičného 
múzea a urobil tam vefkú škodu v numismatickej 
sbierke. Odniesol zlaté mince, 94 kusy, jednu 
vefkú záslužnú medailu a dva prstene; zo 
striebra: 103 dvojzlatníky, 22 zlatníkov, 7 rubfov, 
80 pamatníkov, 15 toliarov a viac menších roz
ličných peňazL 

Vec bola oznámená úradu - súdnej stolici 
martinskej, ktorá však vyšetrovaním odokryť 
zlodej a - ako všetky okolnosti ukazovaly -
nechcela. Keď vyšetrujúci sudca, statočný Karol 
Soltys, už bol na stope zlodejovi, Soltysa prelo
žili z Martina k sedrii do dalekého Temešváru, 
a tu zastavili vyšetrovanie. 

Zatým nasledoval úder druhý, namerený naj
prv proti slovenským gymnáziam. 

15. apríla 1874 bol v Baňskei Bystrici výbor 
Zvolenskej stolice, kde predsedajúci podžupan 

Bela Griinvald predniesol návrh, aby Zvolenská 
stolica požiadala vládu premeniť alebo pozatvá
rat slovenské gymnázia ako protivlastenecké. 
Darmo spieral sa proti -uzavretiu výborník známy 
znamenitý slovenský národovec Eudovít Turzo, 
advokát baňsko-bystrický. Ono bolo vynesené a 
na i eho základe podaná na uhorské ministerstvo 
prosba: "aby suspendovanie alebo úplné pretvo
renie troch protivlasteneckých gymnázií čím 
skorei nariadiť ráčilo." Prosba bola plná lží, ni
čím nedokázaných upodozrievaní, bez udania 
skutkov, a pohybovala sa v rámci "vlaste
neckých" neodóvodnených výkrikov. Griinvald 
upodozrieval a obviňoval ním napadnuté školy 
i z toho, že "duchovné vzdelávanie v nich študu
júcej mládeže úplne zanedbávajú", kdežto vláda 
mala o všetkých troch úradné zprávy, že svojmu 
povolaniu úp lne zodpovedajú. 

Ale vláde bol a zvolenská reprezentácia vermi 
vítaná. Revúcke a martinské gymnázia boly 
evanjelické, autonomné, pod správu a dozorcir
kevných vrchností prislúchajúce, vtedajší minister 
kultu Trefort naložil superintendentom štefanovi 
Czékusovi a Ludvíkovi Gedul ymu, aby prvý 
proti revúckemu, druhý proti martinskému gym
náziu vykonal vyšetrovanie. Geduly poverenie 
rozhodne odoprel, s tým odovodnením, že len 
pred rokom preskúmal na kanonickej vizitácH 
gymnázium martinské a nenašÍel v ňom ničoho 
závadného, protivlasteneckého. 

Czékus sos tavil si vyšetrujúce povereníctvo 
z najva,čších nepriatel'ov slovenského života, vy
konal s ním vyšetrovanie v Revúci dňa 18., 19. 
a 20. mája a odsúdil gymnázium na zatvorenie, 
a keď si ten výrok i maďarónske senioráty osvojily 
na dištriktuálnom konvente, potvrdil ho i pa
novník Franc Jozef 20. augusta 1874 v Mnichove 
podpísaným nariadením. Majetok gymnázia kon
fiškovali a dali ho pod administratívny zátvor. 

Proti martinskému gymnáziu generálny kon
vent evanjelikov nariadíl vyšetrovanie a pove
reníctvo vyšetrovacie sostavil z evanjelikov baň
ského dištriktu, lebo dištriktuálny konvent preš
porskej superintendencie, v ktorom Slováci malí 
vačšinu, bol by odoprel sostavenie komisie a i vy
šetřovanie vobec. Hlavnými žalobníkmi proti 
gymnáziu martinskému boli: Módc Tomcsányi, 
predseda sedrie svato-martinskej, a barón Šimon 
Révay, hlavný župan turčiansky. 

Toto povereníctvo neodsúdilo sice martinské 
gymnázium na smrť zjavne, ale panovník nada
dením v Jedfové 30. decembra 1874 vydaným 
j ednako zrušil i martinské i kláštorské katolícke 
gymnázium. Zrušit žiadalo totiž peštíanske 
ministerstvo. 

Žiakov martinského gymnázia, počtom 98, ro
zohnali koncom januára 1875 k svojim rodičom 
a 21 slovenských profesorov troch gymnázií zo
stalo bez chleba. 

V takýchto auspiciach sÍšlo sa v Turčianskom 
Sv. Martine 5. augusta 1874 pod predsedníctvom 
Jozefa Kozáčka XI. valné shromaždenie Matice 
Slovenskej. 

Kozáčkova otvárajúca reč bola milá, teplá, 
srdečná, vel'kú lásku k Matici dokumentujúca, 
ale v predtuche bHzkej katastrófy melanchoHcko
elegickej nálady, keďže, ako hovoriI, neprajníd 

neprestávajú metat jedovaté strely proti Matici 
Slovenskej. 

Takou jedovatou streloubol zvlášte v rozší: 
rénom ,maďarskom politickom denníku Hon proh 
Matici uverej nený cynický článok, v ktorom 
zakladatelia Matice i v svojej osobnej ctí neslý
chane napadnutí boli. Článok znel: "Mat~ca po
zostáva asi zo sto surových rudí bez majetku a 
vážnosti, ktod vačšínou dostali sa do sporu so 
spoločenským poriadkom, ktorí sú hrozou úra
dov a nemajú nijakej kultúrnei misie ... " 

berúc tíeto písma, ministerský radca vrátil sa 
ešte v ten deň do Pešti. 

. Rozpustenie Matice Slovenskej nasledovalo 
6. apríla 1875. Vykonal ho minister vnútorných 
díel Koloman Tisza, ktorý odstúpením od svojích 
povestných biharských punktov o personálnej 
únii s }{akúskom previedol svoj u opozicionálnu 
favú stranu do vládnej strany Deákovej a stal 
sa odrazu pánom situácie v Uhorsku, ministrom 
vnútorných diel a hneď zatým i ministerským 
predsedom. 

Dovody rozpustenía boly: že spolok kon~l 
i činnosť politickú, že úplne zanedbal SVOjU 
v 1. § stanov označenú úlohu: pozdviženie slo
venskej literatúry a krásneho umenía, ba že 
svoju literárnu činnosť v protivlasteneckom smere 
demonštratívne konal, konečne, že majetok spol
kový nie v smysle stanov, ale neporiadne a ne
dbanHve spravoval. K tomu minister ešte dodal, 
že naložil tak i v záujme uhorského štátu, 
i vzhradom na povinovaté zachránenie práv spol
kových členovo 

Tak písalo sa o spolku, ktorého zakl~da~efo~ 
bol i panovník Franc Jozef, predsedmkml boll 
biskup štefan Moyses, kanonik Dr. Joze! Kozá
ček, podpredsedníkmi superintendent Dr. Karol 
Kuzmány, učenec pre vedecké zásluhy panov: 
níkmi zlatými medailami a záslužnými kdžml 
vyznačený, Viliam Paulíny-Tóth, kr.ajinskýv ~ne
mový vyslanec, predtým c. kl'. komlsár Peshan
skej stolice, doživotným čestným podpredsedom 
Ján Francisci, muž vyznamenaný od panovníka 
hodnosťou župana Liptovskej' stolice, dekoro
vaný rádom Fraiía Jozefa a ruským rádom 
sv. Anny. výborníkmi Michal Hodža, ritier rádu 
Fraňa Jozefa, štefan M. Daxner, bývalý pod
župan gemerský, dr. Jozef. M. Hur~an, emer!t. 
superintendent patentálnej supenntendencle, 
advokáti Ján Jesenský, Pavel Mudroň, r.udovít 
Turzo atď. útok bol tým bolestnejší, lebo spra
vujúci podpredseda Paulíny-Tóth udržoval po
čas svojho vyslanectva s hlavným redaktorom 
"Honu", s MófÍcom Jókaim, styky priatefské, in
formoval ho o slovenských snahách všestranne. 

K tomu pridružil sa ešte incident na slávnosti 
pri otváraní chorvatskej univerzity v Záhrebe 
15 októbra 1874. Pozvaná univerzitným senátom, 
d~ Záhrebu i Matica Slovenská vyslala svojkh 
povereníkov: Martina Čulena, Jána Gotčára, .fr . 
V. Sasinka a r.udovíta Turzu, predných svopch 
zakladatefov a členov výboru. Na slávnosti po
vedal reč Fr. V. Sasínek, tajomník matičný, 
z biblického textu: "Date nobís ex oleo veslro, 
quia lampades nostrae exstinguuntur" J?~j,te 
nám z vášho oleja, keď naše lampy vyhasaJu). 

Bola to znamenitá narážka na vypovedané už 
zrušenÍe gymnázia revúckeho a kláštorského. Ale 
slov Sasinkových maďarské novinárske články 
použily za argument na zrušenie i Matice Sl?
venskej. Hovorievali, že na ku1túrnoJ? poli da} ~ 
Nemaďarom Uhorska všetko, na pohhckom mc, 
a teraz vytrčili rožky, že nedoprajú im ani kul· 
túrneho rozvoja v národnom smere. 

Ministerská rada nariadHa 19. novembra 1874 
vyšetrovanie i proti Matici Slovenskej a minist.er 
vnútorných diel, ktorému svedla vyšetrovame: 
vyslal do Turč. Sv. Martina náčelníka uhorskeJ 
policie, ministerského radcu Ludvika Jekel
falussyho. 

A 29. decembra Jekelfalussy bol už v Martine. 
Preukážuc svoje poverenie, vyzval predsed
níctvo vydat mu: menoslov členov Matice Slo
venskej; zápisnice všetkých zasadnutí výboru a 
valných shromaždeníj dve čísla Národných No
vín v ktorých vytlačená bola zápisnica výboro
vého zasadnutia 4. novembra 1874; všetky účty 
Matice Slovenskej od roku 1863 do 1874. Odo-

Majetok Matice Slovenskej turčiansky pod
župan, ako vládny komisár eš~~ ': apr!!i toh~ 
roku úradne sekvestroval a stohcnemu hskusOVl 
do opatery dal. Od 1. mája predseda nes mel už 
prijímať ani listov, na správu Matice adreso-
vaných.. . . 'v' 

Z Matice SlovenskeJ vláda utvonla pOZdejSle 
IIUhorsko-krárovský slovenský vzdelávací spo
lok," pozostávajúci zo síedmich vládou vy~~no~ 
vaných členovo Predsedou spolku stal sa SP1SS~y 
biskup Császka, členmi horno-uhorskí mada
rónski vyslanci, hlavní a podžupanÍ, a hýbajúcou 
silou spolku bol Míchal Zsilinszky, postavený 
za štátneho sekretára v ministerstve kultu. 
Z peňazí, ktoré členovia Matice naskladali, 
vláda vydávala politický časopis Slovenské No
viny, pre rud týždenník Vlasť a Svet a kalen
dár s tendenciou chváliť maďaTÍzačné skutky 
vlády a tvrdiť, že v Uhorsku neobmedzená :t;á
rodná rovnoprávnosť panuje. V dome Ma~:~e 
Slovenskej umiestnili štátne úrady a pozdelsl~ 
dali ho i prebudovať. Knihoveň i s muzeálnym~ 
sbierkami vzali najprv do Pešti, potom oddah 
ju stoličnému muzeu nHrianskému. 

Z Viedne ničoho nepodujaH na zamedzenie 
týchto výčinov. Hned po zatvorení Matice po
náMali sa dr. Jozef Hurban a ViHam Paulíny
T óth do Viedne vymoct si u panovníka audienciu 
a žiadať odčineníe krívd vernému slovenskému 
národu robených. Ale audiencie nedostali a na 
písomný prestolný prosbopis, podaný v kabinet
nej kancelárii, nebola daná verným loyálnym 
Slovákom ani odpoveď. Franc Jozef, cisár ra
kúsky, krár český a uherský, zakladater Matice 
Slovenskej, zatvorH dvere pred Slovákmi a Ru
munmi - navždy. 
Keď nad Matkou tuho hrmelo a hromy divo 

bily, jej výbor 6. mája 1874 neuznal za I?:-o
spešné a taktičné vydať Záborského DeJmy 
Uhorska pre prílišné vraj v nich obsažené vý
klady náboženských otázok, hocí mienka káti
kov o nich znela, že Dej iny sú výtečné. 

Áno dielo Záborského bolo výtečné, ale 
v knih~, ktorú Matka Slovenská mala vydať, ná-
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boženská stránka ved nemohla byť tak príkre 
predsta vovaná. 

Ale taktičnosfou správy Matica nebola za
q 

chránená. 

* * 
* 

Posl;dnými vydan~ami Matice boly: Hospodár 
AndreJa Kmefa, Zakladné pravídlá súzvuku 
v hudbe a staviteTstve od bratov Reusovcov a fu
d?vý spis Andreja Seberíního Bohdanice a jich 
uCltef. . 

A.l~ ?ech je akokoTvek, nech je počet edicií 
ma~l~ny~h skrovnučký, vinu túto nesú macošské 
~ohhcke, hospodárske a kuItúrné pomery vtedaj
sl~ho .Slov~nska a nedostatok odborných spisova
teIskych sd, ktoré sa maly zjaviť zo slovenských 
troch gymnazií. Aby sa to nestalo, aby národ 
slovenský nemaI kuItúrnych pracovníkov a žil 
ďalej v duchovnej porobe, o to sa postarali za
tvorením štyroch slovenských kultúrnych ústavov. 

Yel'mi významnú a cennú zásluhu Matici odo
pn~f ne~ožno: ustáleníe, sankcionovanie a gene
rahzovame slovenského spisovného jazyka. 

Ale matka volá, ruku k srdci klade: 
"Pojď již, dcero, nechf Tvé čelo zlíbám mladé'" 
~ždy~ jsi v srdcí dobra, nebuď v dálce chladné, 
SIC Tl vlastní srdce jednou hořem zvadne, > 

Chuda jsi, však mlada a máš oko jasné 
a v Tvém srdci bují steré písně krásné 
nechceš s matky čela zahnat mračno tísní 
~~chceš její staré srdce zahřát písní? • 
Cl snad z chudoby Tvé, sestro naše tichá 
vz~ostla v!y~je c!zá a mrazivá pýcha? ' 
NeJchudsl JSI ovsem z chudinké rodiny, 
ale sestrou naší sledni do hodiny 
slední do hodiny, k vzdechu posl~dnímu 
~ůžeš ?ratry vi,nout ku srdci svojímu _ 
Cl nemame dostl ran po těle celém 
z bojů, v nichž jsme Tebe chránili svým tělem? 

Čí se za cizího hodláš, sestro vdáti 
•• ff, « f, 

Za CiZInCe JIh a nám s bohem dáti? 
My tu ovšem vzdechnem: "Dej Ti pánbůh štěstí!,. 
V oblacích však havran jinou píseň věstí. 
Nevidíš, že vůkol země žízní prahne 
a že od západu černé mračno táhne? 
Věru než se Tvoje nevinná šij sehne: 
slo.vo času v Tatrách již se v hrom rozlehne! 
~~ tatranský orel paní své se ptáti: 
"Cl smím s bratry Tvými v jednom šiku státi? 
Ci mám v~ bídným supem trvat u pokoji 
a pak OCl klubat mrtvolám po boji 1" 

Slovenko, Slovenko, bojím se o Tebe 
sestro moje drahá, chraň Tě dobré nebe. _ 

Jan Neruda: Kniha veršů čat;Qvýeh a příležitých. 

s p ú š t' a n i e k rvi. 

On~ rozhodla otázku Hterárneho jazyka slo
venskeho, zabezpečeného na počiatku pafdesia
tyc~ rokov viedenským tlakom. Za krátku dobu 
svoJho účinkovania Matica Slovenská nemohla 
vykonaf pre slovenský národ ničoho vačšieho. 
Nech by bol a potrvala literárna rozorvanosf 
slovenská, po roku 1867 boli by náš národ slo
venský pomútili, roztrhali, demoralizovali a na 
dlh~ dobu udusili v ňom slovenského ducha. Ale 
Mahca do roku 1867 už bol a utvrdila Hterárnu 
sl,?venčinu.' v že za ministerstva baróna Eotvosa 
vsetky k~lzky pre elementárné školy slovenské 
boly v neJ vydávané. Až pozdejšíe, už v 70tých 
rokoch, probovali so šlabikármi a čítankami i vo 
~tchodných dialektoch slovenských. Ale sloven
cl~e, ako utyrdenén:u literárnemu jazyku, vtedy 
u~ nemohlI. ublíŽlť. To zostane najvačšou 
zasluhou MatIce Slovenskej. 
. Svetov~ voj~a doniesla Slovenskému národu 
l v,! veCl Mabce Slovenskej skvelé zadosťuči
neme. Roku 1919 skvel sa na čele matičného 
domu vfznan:ný~ všetko vysvetfujúci nápis: 

"Vzknesena vltam vzkrlesený národ'" 
Jul. Bafta: De/in! Matice Slovenske/ 1863-1875. 

Ture. Sv. Martin 1923. 

Jf 

P O S 1 á n f n a S loven s k o. 
Slovenko, Slovenko, matka naše pláče 
a Tvůj zpěv po horách jak veselé ptáč'e. 
Matka pláče, 'Y0l~: "Kde j~i, dcero moje?" 
a Ty z chladne dalky: "NeJsem více Tvoje'" 
Kdo, když matka pláče, vesele si zpívá . 
kdo, když matka volá, chladně jen se dívá 
kdo se zříká vlastní staré matky svojí ' 
toho se i samo slunce dotknout bojí, , 

Uradná maďarská štatistika vykazovala roku 
1867 v Uhorsku 13.000 elementárnych a 72 
stredné úplné, roku 1895 17.000 ele11lentárnych 
a 138 stredných škóI. Berúc za základ číselný 
pomer Maďarov k NelI1aďárom, je isté že 
žiactvo tých škóI bolo v dvoch tretinách' ne. 
~aďarské. ~on~esionálné ~lementárné školy po
zlvaly v ramcl autonomIe patričného viero
vyznania tú výhodu výučbe príaznivú, že v nich 
vyučovaciu reč ustanovovala patričná církev. 
Ne~aďarské cirkevné konfesie vtlačily tedy 
SVOJlm elementárnym školám charakter svojej 
národnosti. Následkom toho boly v Uhorsku 
elementárné školy s vyučovacou rečou sloven
skou, rumunskou, srbskou, nemeckou a maďar
skou. V slovenských školách, kde kňazi a učí
~eHa boli mužmÍ národne prebudenými, bola 
1 výučba národnostným snahám priaznívá· a 
tak z týchto nehrozilo Nemaďarom rýchlé ~d
národňovanie ich mládeže. Takých škol v slo
venských stoHciach bolo hojne. Ale maďarská 
v~áda spamatala sa skoro a už roku 1879 vy_ 
mesla skrze uhorský snem XVIII. článok zá
kona o povinnom vyučovaní maďarčíny vo všet
kýc~ ~dementár~yc~ školách, započnúc ním cel
kovIte pomaďarceme elementárnych škól a tak 
všetkých uhorských Nemaďarov. 

Matka vlast tak chuda, ztrmácena! 
Dlouhou prací ruka její třesoucí se 
dlouhým žalem hlava sněhem lesk~oucí se 
což Tvým srdcem nehne ubohá ta žena? 
H~bav nám, když sami matku nesživíme: 
veru, ze my pomoc také neprosíme I 
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V škole elementárnej myslenie a názory díe
tok kriesiť a vyvinovať je i pomocou materin-

skej vyučovacej rečiúlohou dómysel a umnosť 
učiteTovu vyžadujúcou. Naproti tomu v nej po
pri materinskej ešte aj inej živej reči učif je 
pedagogický nesmysel a hatenie vývinu rozumu 
a súdnosti. Preto tento zákon neboto možno 
inak pomenovať, ako surovým barbarstvom, 
ktorého do žÍvota uvedenie odůvodnili ma
ďarskí vládatelia moci licomerne požiadavkami 
humanity a spravedlivosti, aby totiž každy 
uhorský občan osvojil si štátny jazyk, aby si 
umožnil l'ahšie vyžitíe a napredovanie vo ve
rejnom živote, tak argumentujúc, že keď je reč 
štátu maďarčina, Nemaďari potrebujú ju vidieť 
v každom odbore verejného života. A tento 
argument je do spomenutého zákona i vnesený. 

Dobre poznamenal Ludvik Mocsáry, že je to 
nečestná hypokríza, lebo od Maďarov bolo 
by síce šrachetným samožertvovaním, keby si 
v štátnych úradoch konkurentov sami narobili 
a keby si zo synov Nemaďarov samí na seba 
biče uplietH, ale Maďari už roku 1879 boli tam, 
kde Eskymák v Madáchovej "Tragédii člo
veka", že totiž bolo vel'a Eskymákov a málo 
tuleňovo Cief bol iný: rozsíahle maďarčeníe Ne
maďarov pomocou zákona. 

Lebo ani ten argument neobstál pred zdra
vým rozumom, že sa Nemaďari preto majú ma
ďarsky naučíť, aby sa mohli stať úradníkmi. 
Veď nie každý občan uhorský chce bYL úrad
níkom. Z dedinských škol na 2 percenty dietok 
nejdú na pánsku životnú dráhu, a o tieto po
starajú sa rodičia, aby si maďarčinu osvojily. 
Nie je tedy potrebné, aby sa maďarčÍne v svo
jich odfahlých dedinkách učili, čo je v dedinách 
čisto slovenských alebo rumunských i tak 
márné učenÍe. A keby to i možné bolo, načo 
trápiť učením maďarčiny tým dvom percentom 
k voli tých, ktod jej nepotrebujú? Oravskí a 
liptovskí Slováci prejdú viac sto kilometrov, až 
dojdú do maďarskej dediny. A doma maďar
činy nepotrebujú, lebo národnostný zákon dáva 
im právo, že móžu pri súdoch, úradoch a vrch
nostiach svoje žiadosti a ponosy v materinskej 
reči prednášať. A keď sa konečne pováži, o čom 
je každý rozumný človek presvedčený, že vý
učba v l'udovej škole je len v materinskej reči 
úspešná, mad'arčina stáva sa najvačšou prekáž
kou pokroku a vzdelanosti, ako bola predtým 
v školách horko-ťažko nadobudnutá známosť 
latinčiny. 

Uvedenie maďarčíny do Tudových škól bol 
tedy taký nerozmyslený, nešťastný krok, že ho 
rozumný človek nesmel narádzať a zákonodár
stvo nemalo prijaf, lebo XVIII. čl. zákona slúžil 
výlučne záujmom maďarizácie a bol výplodom 
vtedajšieho maďarsko-šovinistického prúdu. Vte
dajší minister kultu T refort chce! sa ním ako 
horlivý maďarský človekprezentovať a vláda 
Tiszova Maďarom zalichotiť, lebo v tom čase 
bola cele utratila popularitu. 

Ale tým zákonom nedocieliH Maďari hned a 
zaraz úspechov, preto pomáhali si i deporto
vaním slovenských dietok na maďarské Dol
niaky, aby ích tam maďarči1i. 

Roku 1873 panovavšia cholera strašne pre
riedila slovenský l'ud v Rornej Trenčianskejš 
tam ostalo mnoho sirOt, udajne cele nemajet-

ných, o ktoré maďarónski stoliční úradníci "sta
rali sa" pod titulom fudomifstva odvádzaním ich 
na Dolniaky k maďarským hospodárom a re
meselníkom. Brali ruetky, ktoré maly i rodičovo 
Chudobným rodičom nahovorili, že budú im deti 
dobre opatrené, že budú chodíf do škol a že sa 
z nich stanú Iudia bohatí; kde sruby nepomá
haly, tam upotrebm násilia žandárskych bodá
kov. Len smelí, uvedomelí roručia vedeli obrá
níf svoje deti. Prvá takáto výprava stala sa 
v júli roku 1874, Díetky odváža1i železnicou 
ciaškované, ako ciaškujú hovadá. Na Dolnia
koch rozdali ich s trhov jednotlivcom za učňov, 
zapastierikov. S ktorými tam surovo zachodHi, 
tie pešo zutekaly domov smerom železničnej 
čiary. Cief odvádzanía bol deti pomaďarčif a 
maďarstvo zdravou slovenskou krvou osviežit. < 

Slovanské časopisy ostro karhaly tento obchod 
s fudským masom a neskůr dokázalo sa, že 
akcia bola finančne od vlády podporovaná. Dňa 
24. februára roku 1887 odviezli z Trenčianskej 
stolice na maďarské Dolníaky zasa 170 sloven
ských detí, udajne sirot. Mnohé brali rodičom 
násilne. To isté opakovalo sa i roku 1888, keď 
85 "sirOt", teraz už 12-15ročné dievčatá, proti 
voli rodičov odviedli. Z predošle odvedených 
zutekaly mnohé domov k rodičom a známym. 
Toto nehanebné otročenie objasnil ruský spiso
vater Alexander Papkov v spise rusky a fran
cúzsky roku 1889 vydanom "HeBoJ\.bHHT-IeCTBO 
y Ma,IU>Hp'b", "L' es cla vage au centre de ľEurope". 

OdvážanÍe slovenských dietok prostredkoval 
maďarizačný, v Nitre založený spolok F emke 
(F elsomagyarországi kozmíivelodési egyesiilet = 
Horno-uhorský vzdelávaci spolok). V septembri 
roku 1892 sobrali slovenské dietky z okoHa 
Žabokriek a VeTkých Topofčían v Nitrianskej 
stolici pod rozličnými skvelými srub mi. Dietky 
už z Nitry chcely utíecť domov, ale maďarÍzá
torskí hajčiari ich nepustili. Odviedli ich do 
Ródmezovásárhelyu, kde si ich Tudia na trhu 
rozobrali. Malé detí musely konať ťažké práce, 
mnohé zutekaly a 19. septembra prišlo ich 30 
do svojho rodného kraj a nazpať. V tom roku 
i v Uptove, v Lúžnej sobrali vyše 20 dietok, 
ktoré na Dolniaky viedol farár Rovder. 

O odvážaní slovenských díetok medzi Maďa
rov podali zprávu v zasadnutí ústredného vý
boru Femky v Nitre 28. novembra 1892. V zpráve 
bolo vyslovené, že braIiproti voli rodičov i ne
siroty, ktoré boly u kalvínov beznábožensky 
vychovávané, vel'mi zle opatrené, a keďže ich 
chceli pomaďarčiť, že odHal zutekaly. Všetci 
členovia výboru konečne osvedči1i sa, že to 
má prestať. 

Lebo toto odvážanie už vefmi kričalo v Europe 
a keďže sa to díalo pod titulom humanity, sUne 
kompromitovalo prefíkanosť maďarizátorov. 
Keď v tom čase národu slovenskému z ele

mentárnej školy vel'ké nebezpečie ešte ani ne
hrozilo: tým vačšia obava bola, že sa slovenská 
študujúca mládež po zavrení slovenských stred
ných škól na maďarských gymnáziách poma
ďarčí a svojej národnosti odcudzL 

Zvolenský evanjelický slovenský farár, Zú
rivý maďarón Thebus, vydal koncom roku 1881 
v maďarskej reči písanú knihu "Protestantizmus 
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a panslavizmus", v ktorej ostro útočil na rodu
verných slovenských kňazov a učitefov a pred
loži! vláde otázku, čo by mala robit, aby pan
slav~mus ~plne zan,ikol. V štatis,tickom výkaze, 
v telto kmhe uvereJnenom, tvrdIl, že v štyroch 
evanjelických a. v. dištriktoch uhorských je. 694 
kňazov a 1530 učitefovj z kňazov je 239 z učí
tef<:~ ~44, t~dy ry-š~ tretiny, panslávo~. Naj
horsl~ Je vraJ v dlSi:l,kte preddunajskomj tam je 
75 .knazov a 213 uCltefov panslávskeho smýš
féJ,ma. Berúc za základ štatistický výkaz The
b~so,:, bolo roku 1881 v uhorskej eVélnjelickej 
clrkvl 783 roduverných kňazských a učitefských 
rodín; počítajúc na každú rodinu len dvoch šiu
d;.tjÚcích členov, malo byt na uhorských ško
la,ch 1566 slovenských študujúcích roduver
nych mladíkov. Títo čerpali slovenského ducha 
'! ~ruhu rodinnom a niesli ho so sebou i do 
skol, o ktorých znamenitý správca bývalého 
~love:r;ského gymZ:ázia revúckeho August H. 
Skult~.ty z v~ast~eJ zkúsenosti tvrdil: "Doteraz, 
bohu:laf, ~l~?ez na~~ v školách skorei sa tre
b~rs comu mSlemu ucda, ako tomu, svoj vlastný 
narod znat:. Preto nie div, že žiadon na svete 
n~:-od nepočitoval tofko odrodilých synov,· ako 
nas slovenský národ." 

Všetci rozhfadení, umní slovenski národovci 
vedeH, že v dobe silne prebudeného a rozochve
né~o ~aďarského, netolerantného antagonizmu 
mladez slovenskú očakáva na maďarských 
strednýc~ školách fažké pokúšenie a prena
sled?van,le,_ ktorému len vefmi silní mladíci ne
po~la~~.u' stefan M. Daxner preto bránil svoju 
n~JkraJs1U. ,t~orbu, slovenské gymnázium re
vucke, v Juh 1874 na miškovskom dištriktuál
nom, v sept;mbri toho istého roku na peštian
sk?m generalno~ konvente heroicky, do ostat
ne) kv?,pky, krVI, a keď panovník jednako za
tvoreme teJto školy prípisom naríadíl a v ňom 
vyslovil, že zakladatefom ponecháva sa právo 
so. ~voiimi základinami svobodne nakladat, bu
dUJuc na ,toto soznané právo, rekuroval proti 
v~konaneJ ~ekvestrácíi patronátskeho gymna
zlalneho majetku, vymáhal kolektívne nadobud
nutý maiet~k cesto,: riadnej pravoty, vystavil 
sa neb~:pecenst,:u, ze mu odňatá bude penzia 
čl; .ned~J~c , sa am tým sklátit, že ho zapravo
hlt knmmalne, že ho advokátska komora vzala 
po~ disciplinárku, úfal vymoct: a zachránif ten 
maJetok, aby v dobe priaznivejšej slúžíl za zá
klad :r;ovej slovenskej strednej škole. 

Nčl;nad,ení;n Kolomana Tíszu, národnostiam 
nepnateIskeho, v tom čase už ministrapred
sed?-, vydaným pod č. 1951/1875, bolo Daxne
rov! n;aďarskou vládou naložené ospravedlnil: 
sa ?hradom toho, s akou oprávnenostou po
z~vlhol proces pod názvom predsedu patro
n~!u, . ~eď mu n~riadenie ministra kultu, roz
pus~aluc~ p~tronat, známe bolo, a tak musel 
vral vedlet 1 to, že jeho účinkovanie pod za
~tupítefským názvom skrze nebo upotrebeným, 
Je cele neoprávnené. 
. ~k? k,aždé, či beletristické, či juridické a po

hhcke dlelo Daxnerovo vyznačovalo sa doklad
~osťou, hlbokým domyslom a širokou rozhfa
denos~ou, }ak vláde daná a skrze gemerského 
hlavneho zupana predostretá písomná odpoveď 
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jeho v tejto veci bola povodcu svojho dostojná. 
Daxner odpovedal nasledovne: 
,,,Pr~vo jes.tvovanía z viacej církví a počet

nych jednothvcov zákonite sostaveného a tak 
clrkevno-mravné teleso tvoriaceho patronátu 
o?fado:n n~ ní~ nadobudnutý cirkevnoškolský 
zakladm?vy maJetok r~zpu~tením školy nepre
stalo byť" leb o toto pravo Jestvovania síce vý
ply,:"om ~ak0D:0~ zabezpečeného práva jestvo
vama veske:ej c~rkvi bránené je zákonom (2, 4, 
5" § XXVI. cl. ,zak. z roku . 1792f2) a bránené je 
tym roz~odnuhm panovníka, podra ktorého za
kladatelom, teda patronátu ako hlavnému za
~la~a~erovi.' po~ržané je právo naloženia so svo
Jlm~ zakla~maml. Toto pr~vo ,naloženia stalo by 
sa llu:ornym! k~~y sa pravo )estvovania uprelo 
skutoc?e eXlstUjUCemu zakladatefovi. Ostatne 
kto ma vla~tníck.e právo na niektorý zákonite 
na~obudm;ty ma1etok, toh? jestvovanie podra 
pnrodzeneho prava a pozltívneho zákona do 
poc~yby vZ,iať nemožno. Považujúc vec so sta
~o,:"lska p~avneho, v procese užívaný názov je 
J~dme n:t0znt, preto, leb o čÍe je právo vlast
mctva, toho Je i právny názov; pod kurátorovu 
ruku ~ostavený školský základinový majetok 
patronat nadobudnul spolkovite a tak i len on 
sá~ spolkovite može mat k tom~to odobratému 
majetku vlastnícky nárok a právny názov." 

V podobnom smere pracoval v Turčianskom 
Sv. Mart~ne Pavel Mudroň, vymáhajúc majetok 
slovenskeho patronátskeho gymnázia kláštor
ského pred súdnou -stolicou bansko-bystrickou 
cest0t; rí~d,neho procesu pre patronát, pofažne 
pre nadeJne tvorby. Ale maďarské súdy odmrš
tily ich., majetky ostaly pod sekvestrom a pre
padly. Slovo panovníkovo, že sa zakladateIom 
práv? nakl~dania s ich základinami ponecháva, 
ur<;?l~a maďarská vláda iluzorným, nič nezname
na]UClm, lebo nerešpektovali ho ani maďarskí 
sudc?via, a administratívné orgány nakladaly 
s maJetkom tak, ako chcely a za dobré uznaly. 
Len hodne pozde boly zakladatefom gymnázia 
revúckeho ich peňažité základiny v odstovkách 

. prinavrátené. 
Národovcí slovenskí v Turčianskom Sv. Mar

tine chopili sa medzitým myšlienky: založit: 
v tomto meste nové evanjelické gymnázium 
s vy.učo~a~ou rečou slovenskou. Opierajúc sa 
o pnazmvu okolnost, že sú národne smýšfajúcí 
slovenskí evanjelicí v senioráte turčianskom a 
v dištrikte preddunajskom vovačšine, vyslovili 
a uzavreli členovia církvi turčiansko-sv.-mar
tinskej v riadnom celocírkevnom konvente 17, 
januára 1875, že církev turčiansko-sv.-martin-
6ká zakláda v Turčíanskom Sv. Martine ev. 
konfesionálné gymnázium s vyučovacou rečou 
slovenskou na základe autonomie evanjelikov. 
V ážna otázka pohýbala mysfamÍ turčianskych 
maďarónov natofko, že kráL fiškus zakázal vo
bec odbývaf v tejto veci konvent seniorátu tur
čianskeho, uraziac zákon, právo a autonomiu 
svevoTne. 

Vee prišla zatým pred dištriktuálny konvent 
preddunajský v Trnave 15. septembra 1875, 
Naj:vyšši~ riešenie z 30. decembra 1874, ktorým 
nanadene bolo zrušenie gymnázia svato-mar-

bolestou a s holdujú- Ze slovenskí študujúd k zjašeným, strešte-
_. ným šovinistickým profesorom a zfanatizova-

Proti neoprávnenému miešaniu sa vrchností ným maďarónským spolužiakom sympatií ne
do autonomných práv církvi, v tom záležav- prechovávali a týchto sa stránili, je isté a bolo 
šiemu, že podžupanský úrad turčiansky zakázal to oprávnené. Ako za časov tudovíta štúra 
otvorenie martinskou cirkvou 17. januára 1875 v Prešporku tvorila slovenská študujúca mlá
založeného cirkevného gymnázia a že kráT. dež takrečeno národnú církev posvatencov 
fiškus turčiansky chcel prekaziť odhývanie se- s roj čivou snahou neženiť sa, ale posvatif sa 
niorálneho konventu cíefom založenÍa nového výlučne službe národa, tak i mládež z rokov 
gymnázia v Martine, vyslovil protest; martín- osemdesiatych bola toho presvedčenia, že na 
skou ev. cirkvou novozalQžené cirkevné gym- svojej chlebovej postati je mravnezaviazaná 
názium dištriktuálny konvent prijal do svojho pracovať i na mravnom povznesení slovenského 
lona, pod svoju ochranu, prisfúbil mu všeobecnú národa. A práve to pripočítaIi jej za liriech, že, 
mravnú podporu a pod predsedníctvom orav- ako eklézia posvatencov, žila svojským národ-
ského seniora Samuela Nováka a turčianskeho ným životom. 

tínského, vzal konvent s 
cou úctou v známosť. 

seníorálneho viceínšpektora Jána Jesenského Prvé obete padly na štátnej učítefskej pre
vyslal odbor, ktorý mal sriadenie tejto školy parandii v Lučenci roku 1881. Zakročením ta
v smysle platných zákonov a poriadkov vyko- mojšieho profesora Zajzona slovenskí študujúcí 
naf a vec cíefom vymoženia práva verejnosti Groner, Matúška, Denk, Simkovič, Socháň Ca
predostrieť superintendencíi. Odbor započal jak a Zgúth museli odíst za 24 hodiny. Mat~ška 
svoje účinkovaníe vyzvaním slovenských evan- ·odob.ral si v zúfalstve život i Čajakovi a Zgú
jelikov v Uhorsku, aby založeníe školy umož- thOVl bolo dovolené dať sa zapísať na ústave 
nili podpisovaním a splatením potrebných zá- inom. Aledirektori ústavov prevyšovali jeden 
kladín. Ochota bola značná. Odbor sosbieral na druhého v premrštenosti, tak že šuhaj com len 
tento cíer 168.000 korún základín, ale gene- s vefkým sebazaprením bolo možné zakonči{ 
rálny konvent a vláda nedovolily Slovákom študovanie na iných ústavoch. 
prepotrebný ústav založit, a tak Slováci zostali To isté zastihlo roku 1881 slovenského štu
bez stredných škol. Že boly a sú vefmi po- du;úceho Daniela Bodického na ev. gymnáziume 
trebné, dokázaly a dokazujú perzekúcíe proti v Banskej Bystrici. Direktor gymnázia, sloven
roduvernej študujúcej mládeži na maďarských ský renegát Hlavacsek. dopustil sa pri tom ešte 
školách. i tej nehanebnej nezákonnosti, že mládež, obvi-

Po zatvorení slovenských gymnázií šla totiž ňovanú z panslavizmu, dovolil inkvirovať úrad
jedna čiastka študujúcej slovenskej mládeže nikom stoličným. Na základe ínkvizície stolič
učiť sa na školy moravské, do Prerova i Va- nými úradníkmi vykonanej, pozbavili viacerých 
lašského Meziriečiaj ale najvačšia čiastka zo- študujúcich beneHciíj Daniela Bodického odsú
stala doma v Uhorsku, na gymnáziách maďar- clili na vyhodenie z ústavu. Podobne v Banskej 
ských, Tu dali jej niektorí profesori pri každej Bystrici vyhodili roku 1882 zo štátneho kato
príležítosti pocítít:, že sú im národnostné snahy líckeho gymnázia študujúceho štekláča, jedine 
odporné, zatratenÍa hodné, ba že je i prídfžanie pre roduverné slovenské smyšranie, a z tej istej 
sa materinskej reči hriešné, nevlastenecké. príčiny z prešporskej právnickej akademie ju
Pravdu povediac, našli sa medzi profesormi ristu Jána Krnu. 
i takí mužovia, ktorí nepokladali lásku k ma- F arár Thebus predstavil y svojej knihe "Pro
terinskej reči za vlastizradu a ani nezatraco- testantizmus a panslavizmus" uhorskú ev. a. V. 
valí snahu cvičit sa v materinskej reči sú- církev a jej učebné ústavy ako sídlo pansla
kromne. Ale tieto čestné výjimky boly vefmí vizmu a vyzýval maďarskú vládu, aby madar
zriedkavé, vačšina profesorov bola slovenskej ský národ od nebezpečenstva jemu od Slová
študujúcej mládeži nepriaznivá a nepriatefská. kov hroziaceho ona osvobodila. 

V tom čase na gymnáziách slovenskú reč už Ale vláde nebolo treba ani zakročit, lebo 
ani ako nepovinný predmet neprednášali. Slo- povestný superintendent Czékus upravil na se
venskí študujúci schádzali sa tedy na svojich nát kolégia v Prešove prípis, v ktorom ho vy
bytoch súkromne, čítali slovenské knihy, me- zval, aby proti žiakom skrze neho pomenova
novíte básníkov, rečni1í, písali, posudzovali ným vykonal inkvízíciu. Správa kolégia sosta~ 
svoje práce a posilňovali a oduševňovali sa vila tedy osobitnú ínkvizičnú komisíu, ktorá po 
slovenským spevom, Ale za toto všetci boli 14-dňovom vyšetrovaní vyniesla výrok Czéku
sekatúram a inkvizícíam vystavení a zo škol sovmu očakávaniu nezodpovedajúci. Odsúdila 
vyhadzovaní. Historia slovenského utrpenia zná totiž len právníka Gustava Maršal1a na vyho
mnoho takých príkladov a kultúrny historik denie z ústavu z toho dovodu, že čítal "Ná
národov europejských užasne nad hekatombami, rodnie noviny" aže sa s ich smerom stotož
nad žertvami lásky k rodu a vyhlási to za ne- ňovaL Zatým Czékus pomenoval ešte viac pre-
možné, za neuveritefné, že v Uhorsku na koncí parandistov "protivlasteneckého" smýšfania. 
XIX. stoletia vyhadzovali zo škol slovenskú žiadajúc ich prisne potrestaf. Senát pokračoval 
študujúcu mládež len preto, že sa v svojej ma- tedy v inkvizícii a odsúdil na vyhodenie cho
terinskej reči cvičila! Zámienka vyhadzovania vancov preparandie: Mateja Kundráta, Daniela 
zo škol bola, že mládež utvoruje "tajné spolky", Migru, Auréla Styka, Daniela Bodického, Jána 
že v nich politizuje, Maďarov osočuje a tak že Filipču a Juliusa Žornu; všetcí boli výteční 
prechováva vlastizradné' a protištátné úmysly. žiaci. leh vinou bolo jedine to, že čítali slo-
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venské knihy a časopisy a že sa shovárali 
medzi sebou po slovensky. 

Spomenutý farár Thébus útočil v. svojej knih~ 
zvlášte proti lyceu prešporskému, označÍac ho 
ako teplú hradu panslavizmu. Tam založila si 
slovenská študujúca mládež ešte roku 1880 slo
venský vzdelávací spolok "Zora" menovaný, 
oznámiac jeho založenie lyceálnej vrchnosti, 
ktorá ho síce ani v~známosť nevzala, ale vý
slovne ani nezakázala. Spolok trval dva roky; 
údovia cvičili sa a rečníli v ňom v slovenskej 
rečL Ale následkom Ínštigácií Thebusových na
riadm a ~ykonali profesori teraz už proti údom 
vyšetrovanie a vyhodili z ústavu Petra Mako
vického, Žigmunda Paulíny-Tótha, štefana Dax
nera, Vladimíra Kutlíka a Dezidera Bodického; 
14 údov spolku pokutovali na karcer a na 
ztratu všetkých beneHcií. Vyhodení študujúci 
boli synmi najprednejších, najzas!úženejších slo
venských rodín. Vytvorenie znelo len z lycea 
prešporského, s tým odůvodnením, že netre
stali ich pre ich slovenské smýšfanie, ale pre 
účást na založení "tajného" spolku. 
Maďarský úradný časopis "Budapesti Koz

Iony" uverejnil v máji 1882 nasledujúcí obežník 
ministra kultu Trefoda: Vytvorení sú defini
tívne zo všetkých krajinských učebných ústa
VOy pre účast v tajnom spolku, štátu nepriatef. 
skom a panslavistickej tendencie, žiaci preš
porského lycea: Peter Makovický VIL, Vladi
mír Kutlík vn., štefan Daxner VI., Žigmtmd 
PauHny-Tóth Vt, Dezider Bodický VI. gymna
ziálnej tríedy; ďalej chovanci prešovskej ev. 
učítefskej prípravovne: Matej Kundrát, Daniel 
Migra, A~rél Styk, Daniel Bodický, Ján Filipča 
a Julius Zorna a posluchač právnickej akademie 
v Prešove Gustáv Maršall, všetci s tým dolo
žením, že keby sa i podari10 dostať vysved
čenie v cudzozemskom ústave, vysvedčenie také 
v hraniciach uhorskej krajiny bude pokladané 
za neplatné. 

Brutálné, nespravedlivé pokračovanie preš
porských a prešovských profesorov a ministra 
Treforta stigmatizoval Štefan M. Daxner, otec 
vyhodeného štefana Daxnera, v článku, uve
rejnenom v "Národných novinách", vefmi pri
merane nasledovne: 

"Je to nepochopiteTná justitia distributiva, že 
keď pre účast: v spolku, ktorý jestvoval bez 
školského povolenia, 14-tí mladíci boli nále
žite potrestaní zavretím na niekofko hodín, 
vtedy vybraní piatí mladíci pre ten Ístý prie
stupok odsúdení sú k mravnej smrti, k vy
hosteníu zo svojej vlasti, teda odsúdení tak 
ukrutne, že ti piatí mladíci pozbavení sú pri
mitívnych, najvyšších Bohom daných práv fud
ských, práv tofižto, aby sa mohli vzdelávaf na 
zemi svojich otcov a stať sa časom na základe 
svojho vedeckého vzdelania podporou rodičov, 
užitočnými členmi fudskej spoločností a dob
rými občanmi svojej vlasti. Niet kultúrneho 
štátu, ktorého zákonník znal by trest toho 
druhu a dopustil, že by, keď velmi prísny trest 
?re istý pdestupok so strany kompetentného 
foruma vynesený bol už na patríčných exekvo
vaný, vtedy na základe toho istého výroku, 
tedy bez nových dovodov. máli patriční pod-

86 

fahnúf pre ten istý priestupok novému znÍču
júcemu výroku." 

Nevinne stíhanej a mučenej slovenskej štu
dujúcej mládeže zaujal sa dištrikt preddunajský. 
uzavruc na svojom konvente upraviť na mi
nistra kultu prípis, aby zrušil zostrený trest 
ohradům z Prešporka a z Prešova vyhodených 
slovenských žiakov. Minister Trefod odpove
dal v odvete na dištdktuálneho inšpektora Mar
tina Szentíványiho upravenej surovo a spurne, 
že svoj výrok nezmení, že sa díštrikt svojím 
uzavretím len kompromitoval, keď trestuhodnú 
vec pod ochranu vzal. a to že sa nijako nedá 
srovnaf s dostojnosfou dištriktu. Bude tedy 
hradať a že iste i najde prostriedkov, aby také 
demonštrácíe na účet dištriktu robené nebo ly, 
ale aby kh póvodcovia na osobnú zodpoved
nosf ťahaní boli. Na tom konvente podala ma
ďarónska strana proti petícíi protest; Trefort 
vzal ho v milú známosf, pochváliac protestujú
cích. Vyhodení slovenskí študujúci našli milé 
prijatie na ústavoch českých v Prerove, Kolíne 
a Prahe. Ale Trefort upravil prípis i na rakú
skeho ministra kultu baróna Konráda, ahy vy
hodených žiakov neprijali na českých ústavoch; 
no rakúsky minister nevzal prípis v známosf 
a vyhostení mladíci študovali na českých ústa
voch pokojne. 

Slovenskí študujúci na českej universite a 
technike v Prahe založili si ešte pred vynese
ním drakonských výrokov prešporských a pre
šovských slovenský vzdelávací spolok "Det
van". Jeho údovia cvičili sa v zasadnutiach 
spolku v rečneni, písaH práce z oboru dejín a 
literatúr slovanských a pestovali literárné styky 
i so slovenskou mládežou na ústavoch uhor
ských. Maďarónski profesori prišlí týmto Hte
rárnym korešpondenciám pTi inkvizícíach na 
stopu. Uhorský štátny sekretár v ministerstve 
kultu, Gedeon Tanárky, upravil tedy 14. mája 
1882 pod číslom 1445 na superintendentov Ge
dulyho, Czékusa a Sebednyho prípis, v ktorom 
ích uvedomi! o založení spolku. A keďže spolok 
rozprestrel vraj svoje agitácie národnostné i na 
ev. školy v Uhorsku, vyzval ich, aby pripojeníe 
sa k pražskému spolku "Detvan", alebo aký
kolvek styk s ním na stredných a vysokých 
školách svojho dištriktu ihneď čO najprísnejšie 
zakázali, vůbec svoju najbedlivejšiu pozornost: 
na to namerili, aby študujúca mládež v prípade 
potreby i použitím najprísnejších prostredkov 
bola pred vlivom tohoto panslávskeho búrenia 
zachránená. Senát krár. právnickej akademie 
v Prešporku dal toto nariadenie na čiernu ta
bufu vyvesH s tým vyzvaním, aby sa nik neope- . 
vážil dopisovať si s členmi spolku "Detvan". 

Ale v drakonskei prísnosti všetko a všetkých 
prevýšili hnaticki maďarónski kňazi a inšpek
tori evanjelického dištriktu tisského, uzavrúc 
roku 1882 pod predsednídvom superintendenta 
Czékusa na dištriktuálnom konvente v Rož
ňave, že ani deti rodičov, ktod kompromito
vali sa protimaďarskými agitácíamí, jestliže 
chodia do škol, nemajú účastnými byť nijakej 
cirkevnej alebo školskej podpory. 

Slovenských roduverných evanjelikov posta
vila zúrivosť evanjelických maďarónskych fa-
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natikov pred vážné dilema. Dištriktuálny kon- - dum postavení. Superintendentom nakladá sa 
vent potisský priviedol totiž svojím uzavretím exekvovať toto uzavretie s celou prísnosťou a 
evanjelickú cirkev do takého nepriatefského svedomitosťou." 
postavenia naproti národu a rudu ~lov~nskén:u, Vyhadzovanie slovenských študujúcich z uhor
ku ktorému vačšina vyznavačov clrkvl evanje- ských gymnázií a akademií bolo zatým už temer 
Hckej v Uhorsku náleží, že keby to uzavretie každý rok na dennom poriadku. Ale teraz už 
bolo malo trvať a platným byť, tak alebo národ vyhadzovali i rímsko-katoHcku slovenskú štu
slovenský, nakol'ko obsažený bol v c~rkvi evan- dujúcu mládež. 
jelickej, bol by musel vyhynúť, to Jest poma- Senát ev. teologickej fakulty prešporskej vy
ďarčH sa, alebo, ak národ mal ostať národom, lúčil roku 1885 troch teologov zo všetkých kra
tak musela vyhynúť z neho nepriatefská cir- jínských ústavov, piatích z prešporskej fakulty, 
kev, ktorej hlavnou povínnosťou bolo vy~ore- troch gymnazistov z prešporského lycea a jed
ňovanie slovenského ducha. V takej nepnatef- ného zo všetkých ústavov krajinských na tom 
skej církvi nemal čo hfadať národ, ktorý veril základe, že sa schádzaH, slovensky rečnili a 
v Krista a v jeho svaté učenie, a bol by si mu~ spievalí. Z vyhodených vynikli zvlášte mladíci 
sel utvoriť alebo hfadať cirkev takú, v ktorej Bohuslav Hurban, Zigmund Križan, Stefan Ro
by bol mohol najst spasenie svoje a pokoj bože háček a Ján Vesel. 
Žiafbohu, slovenský evanje1ický, národne zvačša ZačÍatkom decembra roku 1885 vyhodili z ka
neprebudený rud chytal sa len fodem boho: tolíckeho kňazského seminára v Ostrihome 
služby. I maďarónski ev. kňazi odbavovah dvoch klerikov pre "nevlasteneckého" (sloven
oltárnu liturgiu a kázne v reči česko-sl,?ven: ského) ducha, a začiatkom júna roku 1886 z ka:' 
skej čo do formy dOst ozdobne, vyplnovah toHckeho štátneho gymnázia v Levoči 11 slo
kázne výpoveďamí Biblie zhusta, čo fudu sta- venských žiakov, a to deviatich (Vavro Šrobár, 
čilo úplne. A rud ani nebadal, že maďarónski Martin Tryzna, Milan Radlinský, Fraňo Sky
kňazi hlásajú síce na kandi lásku Kristovu, ale čák, Florian Felix, Jozef Hajdúk, Vendelín Folk
v živote zúda proti evanjelickej slovenskej mlá- mann, Andrej Kňazovický, Juro Šrobár) zo všet
dežispohanskou ukrutnosťou. kých krajinských škol, a dvoch (Jozef Filek a 

Tisskemupodobnebolo nasledujúce uzavretie Joze! Majerčák) z levočského gymnázia. Uda
dištriktuálneho konventu banského, vynesené nou príčÍnou vyhodenia boly panslavistické agi-
14. októbra: "Tento dištrikt osvedčuje, že po- tácie, ktoré záležaly v toDJ.. že vyhodení žiací 
kladá za svoju povinnost hatiť rozširovanie pan- spievaH slovenské piesne, čítali slovenské knihy, 
slavizmu všetkými prostriedkami svojej mocí a že dopisovali si s nebezpečnými panslávmi, že 
hotový je podporovať i civilné vrchnosti vo vi~c r~z sh;>várali ~ sa s ruskými agentmi. a. do
vlasteneckom pokračovaní k tomu namerenom. stavah vral n:e~acne l~O rubfov. A :n;U1ste:
Osvedčuje, že žiaci a íní jednotlivci, ktori kom-. 'Trefo:-t potV~dlll tento vy~~k. Ma~arsky ~radny 
promitovali sa proti:r;na~arskými ~ ~emonš.trá~ ''; ca.sopl~ p~~h~oval ho :: Jula; v nom vy.sl~vn~ 
ciami v Ione tohoto dlštnktu nemozu zastav ať stalo, ze ZlaCl vyhadzu)u sa pre panslavlshcke 
úrad 'cirkevný ani vtedy, keby na to diplomom pletichy a pre ich rozširovanÍe. 
boli usposobení. Dokázaný panslavizmus pti Roku 1887 vylúčilí z kaloHckeho ústredného 
cirkevných úradoch v celom banskom dištríkte seminára v Pešťbudíne dvoch najpilnejších a naj
nech vyhlási sa za volebnú prekážku, aby PI': nadanejších teologov Andreja Bieleka a Petra 
takéto pletichy označení teologovia nemohh V. Rovnianka preto, že chceli podať pred rek
byť supedntendentom ani ordinovaní. ~rdi- torát prosbu, aby ím zavrenú školskú knižnicu 
načný akt kňazov nech sa koná v úradneJ reCI otvoríli. 
dištriktu, po maďarsky." Zvolenský ev. kňaz, Z Prešporka vyhodení ev. bohoslovci uchá
zúrivý fanatik Thebus, odporúčal ešte i to, aby dzali sa o prijatie na akademii v Prešove. Ale 
prešporskí ev. bohoslovci, ktod nechceli pod- tam lm predložilí na podpis revers, že maďar
písať deklaráciu o maďarskom patriotizme, ne- skej vlasti a maďarskému národu budú oprav
mohli byť v Uhorsku za kňazov vysvatení. Ale divými vernými synmi, že v Ione ev. církví a 
tento návrh, ako nekompetentný. bol konven- vo všetkých občianskych kruhoch budú rozši
tom zavrhnutý. rovať vlastenedvo maďarské. Studenti nepod-

Generálny konvent uhorských evanjeHkov písali ho, následkom čoho ani neboli prijatí. 
v Pešti 18. októbra dal týmto uzavretiam naj- Z Prešova pre svoje slovenské smyšranie vy
vyššiusankciu svojím nasledujúcim uzavretím: hodený jurista Gustav Maršall oddal sa štúruu 
"Církevné vrchnosti. budú čo najvýdalnejšie medicíny. Baviac sa v prázdninách roku 1892 
podporovať svetské vrchnosti v ich snah~. n~ v svojom rodisku v Petrovci, povedal na vy
prekazenie rozširovania sa panslavizmu. Zlacl, chádzke Slovákov petrovských prípitok. Ne
o ktorých dokázalo sa, že zúčastnili sa na proti- jaký podlý denunciant obžaloyal ho, že v ňom 
maďarských demonštrácíach a na panslavisti- hovoriI: "Dunaj je a bude ríekou slovanskou; 
ckej propagande, vyhlásia sa za neschopnÝ5'h .. na jeho brehoch rastie mnoho vrb; keby len !la 
zastávať cirkevný úrad, i keby na to vedecky každej jeden maďarón odviso!!" Bol súdom m
boli kvalifikovaní. Panslavisti nemažu byť vy- kvirovaný. Súdna stolíca v Novom Sade osvo
volení za kňazov, a teologovia, ktorí previnia bodila ho, podobne í kráfovská tabula v Sege
sa panslavistickými pletichami, nemóžu byť za díne. Ale kráfovská. kuria vídela v nedokáza
kňazovvysvatenL Církevní funkcionári, ~torí ných slováchhlbokú nenávlsť proti maďar
koria sa panslavizmu, majú byť pred konzlsto- skému národu a posúdila ho na 6 mesiacov ~tát-
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neho vazenia, ktorému vyhnul len odchodom do 
Ameriky. 
Dňa 27. mája 1893 odobrali v Prešporku _~voc~ 

slovenských ev. bohoslovcov ~ vOJsku. Zladah 
si složiť prísahu po slovensky. Dóstojníci dovo
lili im to síce ale im najprv hrubo nadali. Keď 
sa o tom prof~sori dozvedeli, zaviedli proti nim 
inkvízíciu a odňali im všetky benefícia a šti
pendia. 
'7 V marci roku 1894 vyhodili Z gymnázia v Kež
marku píatich slovenských výtečných žiakov 
preto, že sa v svobodných hodinách schádzaH 
a cvičili sa v slovenskej materinskej rečL Medzi 
nimi bolí terajší ev. farári Otto Skrovina a tu
de vít Engler, nebohý Jozef Ruman, Ján Ostrica 
a tiež nebohý Dušan Ruppeldt. 

Z tej istej príčÍny vylúčili z lycea v Banskej 
Stiavnici roku 1896 troch slovenských študujú
cich, imputujúc im školskými zákonmi tajný spo
lok, a z prešovskej akademie právníka Milana 
Ivanku. 

Roku 1900 vyhodili z prešovskej akademie 
šiestich slovenských a jedného nemeckého teo
loga. Obžalova~í bolí dvanásti, že sa dali na 
pamiatku spolu fotografovať a že na niektoré 
exempláre podpísali si mená po slovensky, čo 
je vraj "presvedčujúcim dókazom ích nevlaste
neckého chovania". Vyhodení boli: Ján Bezek, 
Otto Škrovina, Pavel Šolc, Vladimír Čobrda, Jur 
Janoška, Ján Porubiak a Emil Wanitsek. 

Vo februári roku 1902 vyhodili z Prešova 
z učiteTskei prípravovne Jána Urama preto, že 
si po slovensky dopisoval so svojimi priateTmi, 
s Valérom Kubáním, s Jánom Lichardusom a 
Matejom Žuffom, študovavšÍmi v tom čase 
v Banskei Štiavnici. Toto slovenské dopisovanie 
bolo jedinou príčinou, že v tom istom roku 
i menovaných slovenských študujúcich vyhodili 
z lycea bansko-štiavnického. 

I rok 1903 požadoval svoje obete. 
Dňa 25. septembra 1903 vyhodili z gymnázia 

v Rimavskej Sobote Karla Viesta, žiaka VII., 
Ivana Markoviča VL, Jána PutÍša a Miloša 
Brádňana V., Milana Kulíška a Dušana Viesta, 
žiakov VL triedYi posledných dvoch zo všet
kých škól Uhorska. 

Ešte zúrivejšie počínali si proti žiakom slo
venským ev, profesori na gymnáziume v Sar
vaši. Tam vyhodili 30. apríla 1906 ósmich slo
venských študujúcich preto, "že sa činne zú
častnili na vzdelávaní v slovenskej reči v taj
nom spolku", čo bolo dokázané tým, že u nie
ktorých našly sa slovenské knihy, noviny a listy 
od predných slovenských Tudí. Pred vyšetrova
ním vodralo sa asi 70 maďarónských žiakov na 
byt študujúceho Karla Lilgeho so sekerami, pa
licami a revolvermi a žiadaH menom zákona 
vydať všetky knihy a písma, Za nimi prišlí na 
byt šarvašski profesori Names a Papszász. Po
prekutávali žiakom kufre, čo bolo slovenskě 
pobrali, knížky skonfiškovaH a dvom z vyho
dených dali tam na mieste prisahať, že obžalo
vaní v schódzkach nijakej zápisnice nevÍedH. 
A predsa ich vypovedaIi zo školy. 

Pre svoju lásku k svojmu rodu zasluhujú i tito 
študujúci obdivu a úctu. Bolí to: Karol Lilge 
z Mošoviec, Ivan Kadavý z Turčianskeho Sv. 
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Martina, Martin Pavela a Pavel Zlo cha z Kova
čice, Pavel Topofský a Pavel Zihfavský z Pe
trovca, Samuel Sírka z Kulpína a tudovít Ju
ráni zo Semlaku. 
Dňa 5. júna 1906 vyhodili z trnavského kato

líckeho krár. gymnázia slovenského študujúceho 
Jána Postényího pre list, ktorý mu v Prešporku 
študujúci priatel' písal a v ktorom pisatef Jud
govi a Slovanom na slávu privolával. Výrok 
znel, "že pre protimaďarské prepiaté národ
nostné pocity má byť z ústavu ticho odstránený 
s tým dodatkom, že ho správca neodporúča 
pdjať do takého tlstavu, v ktorom by následkom 
spoločnosti a okoIia v tomto smere zosilnel." 

Krv národa slovenského spúšťali jeho nepria
telia v prvom rade v jeho mládeží. Tým, že sa 
roduvernej mladí národa slovenského študo
vanie znemožňovalo, mal byť národ slovenský 
maďarskými šovinistmi na mravnú smrl: odsú
dený a z počtu živých národov vytretý. vývo
diacim elementom v národe slovenskom mala 
ostať pleva, maďarónski kňazí a učiteHa, vy
chvaTujúci mu jeho duševné rabstvo ako stav 
zákonitý a patriotický. Svobodné hnutie, vý
razy slovensko-národného povedomia, snaha po 
politicko-národnej rovnoprávnosti vyhlasované 
boly za smýšfanie hrozné, vlastizradné, tedy 
trestuhodné. A tá dobrá slovenská mládež ne
vyslovila svoje národné presvedčenie len preto, 
že to bolo presvedčením i jej otcov, ale pobá
daná v nej uloženou božskou, tedy prirodzenou 
vnútornou silou: poslúžiť mravnej vzdelanosti 
národa a kriesiť v ňom národné povedomie. 
Preto stíhali ju tak zúrive. A dialo sa to so sú
hlasom úradného maďarského sveta. Dňa 15. 
mája 1882 predostrel srbský národovec, sne
mový vyslanec dr. Michal PoHt, v uhorskej 
snemovni vyhodenie slovenských študujúcich 
z Prešporka a z Prešova ako gravamem nema
ďarských národností, interpelujúc ministra Tre
forta, ako mohol zostriť trest a vypovedať ich 
zo všetkých ústavov uhorských. PoHtova inter
pelácia znela: "Druhým hrdinským skutkom 
maďarskej vlády je ten, ktorý nedávno vyviedla 
proti istým slovenským žíakom v Prešove a 
v Prešporku. (Výkriky: Dosť! Prestať! K vecE) 
Tam niet slovenských prednášokjčo sa teda 
stalo? Shromaždilo sa niekol'ko slovenských 
mladíkov a držali si sami prednášky v sloven
čine. No, to je už niečo hrozného. Riaditefstvo 
odstránílo kh z lycea a z akademie. (Všeobecné 
schvafovanie.) Vtedy prišiel miníster výučby. 
Žiada! si aktá a, preHcitujúc, povedal: To nie 
je dosť, že tito v Prešporku a v Prešove ne
móžu do školy chodit, ale· vypovedal kh zo 
všetkých uhorských učebných ústavov, (Vše
obecné dlhotrvajúce schvafovanie.) Povedal nie
len tofko, ale i to, že títo v Uhorsku nemóžu 
mať postavenia. (Hlučné všeobecné schval'o
vanie.) No, ctená snemovňa, ak to možno schva
fovať, nuž Koloman Tisza móže urobiť čokoI
vek, nech je len energičný. (Vefký pohyb, 
hluk.)" . 

Brutálné výčÍny ministra Treforta Maďari 
schvalovali frenetickým potleskom. 

Julius BoUo: Slováci, Vývin žeh národného povedomia. 
Sv. ll. Turč. Sv. Martin 1923. 

Proroctví. 

Pověstné někdy slovo mé: f!~~y~~ R a
k o u s k a nebylo, museli bychom pncID1h se co 
nejdříve o utvoření jeho" - proneseno ~y~o za 
předpokládáním, ba za nepochybno? duverou, 
že ve spolku tom osvobozených naroduv napoto~ 
panovati má i bude spr a v e d 1 n o s t, an ve
děl jsem, že "remota j~stitiaf. qui~ sun~ :~g~?-: 
nisi magna latrocinia? - Jakoz svedcl JIZ 

sv. Augustin (de Civitate dei 1., X~~I.). Pod pa
novníkem jehož heslo bylo "Jushha regn<?rum 
fundamen'tum", mohlo-li mně jen na mysh ta
nouti, že by staroslavná říše naš~ mohla kdy 
změniti se ve smyslu slov sv. Augustma? y oslav
ných oněch dnech obnovené svobody !akbych 
mohl byl domýšleti se, že od Němcův nam .Slo
vanům bude souzeno, abychom z ?-bsolut~sI?t; 
panovničího přešli zase pod !lbsoluhsmu~)este 
mnohem krutější, - pod dIktaturu ~ot~z ne
přátelského nám plemene? Kterak m<?~ne bylo 
předvídati, že Němci .vzdělaní, n:lt;v~h budou 
o svobodě a konstitUCI a .pr~vadeh J~~ pano
vání jedněch nad druhými? ze veleblh budou 
práva osob, ale práva ná:od!1v šla~ati noh8;ma ~ 
že tedy budovu svého statmho prava ,z~kladat~ 
budou na lži a nesmyslu? že proh~asl :o~ne 
právo všech, nám S!ovanům. 8;le přlS0~dl l.en 
povinnost poslušenstvl? Zpozdile bylo ~ Jest Je
jich domnění, že nám národn<?st vl~stm n~bud~ 
pokladem právě tak drahým, Jako )lm: a, ~e .~m 
litovati nebudeme, ba-nepocítíme vyloucem leJ!ho 
z života veřejného; a sprostá čáka ta, že onech 
několik drobtův a odpadkův se stolu německého, 
které milostivě nám se propůjčÍ, postačí ku po
třebě naší, svědčí i en o bláhové 'pýše. a nadu
tosti, nikoli o rozumu a spravedhv.osh. Ale , 
Hochmuth geht vor dem Fall - tak mluvl 
Němci samí, a zakusí toho jistě časem svým, ač 
já se toho času již nedočkám ... 

V l r a V n á rod. 

Já bohužel nyní i sám pouštím naději o trv~
lém zachování říše R a k o u s k é: ne proto, ze 
by ona nebyla žádoucí aneb sama v s;>bě byla 
nemožná ale že Němcům a Maďarum dano 
zmocniti' se panství a založiti v ní jednostranný 
despotismus plemenný, jenž ve státě různojazy
kovém a konstitučním co politický nesmysl (od
por v ponětích, contradictio in adjecto) n,::nůže. 
míti dlouhého trvání; Němci pak a Maďan ne
chtějí Rakousku jinak! nežli co desp<?~~i ta~~vé. 
Vinou jejich, ježto (jako r. 1848) JIZ upn~~ 
roztrhati usilují říši, ona pohříchu octla se JIZ 

tuze daleko na ploše šikmé, která vede do pro
pasti O národ svůj já při tom nebojím se příliš. 
Třeb~s by mu souzeno bylo podniknouti ~~?! 
zkoušku ohněm a železem, chová! on v sobe JIZ 

jádra živého a zdravého dosti" aby nezahynt;! 
v ní, ale vzkřísil se k životu čilému opět, budiz 
to v okolnostech jakýchkoli. 

František Palacký: Doslov k Raáhosfu, 18?2. 
Politická závěť Františka Palackeho. 

Upravil dr. J araslav Werstadf. Praha 1928. 

7 

o d k a zná rod u. 
Máme mnoho vlastenců, kteří rádi se honosí 

vlastenectvím, ale nečiní ničeho ve prospěch 
vlasti národa svého. Náš národ jest v nebezpečí 
velikém všude obklopen nepřáteli, já však ne
zoufám 'a doufám, že národ dovede odolati všem, 
bude-li totiž chtíti. Není dost říci "já chci", ale 
každý musí se přičinit, :r;tusí prac~)Vat, musí, ~bě: 
tovat, co může, k obecnemu d.obre~u, z v 1 a,s t e 
k u drž e n í n á rod n o s t 1. Mmulost ma za 
sebou národ český skvělou. Doba Husova, star~í 
ještě doba, tenkráte předčil český národ vzde
láním duševním všecky ostatní národy Evropy. 
To děkovati měl Karlu IV., avšak nejenom jemu, 
ale i sobě že užíval příležitosti ku vzdělání. Teď 
potřebí, abycho~ se v7dělá-yal~ ~ dl~ vyzdělaného 
rozumu jednah. To Jest Jedma zaveť, kterou 
bych takřka umíraje národu svému odkázal. 
A když všichni naši vlastenci upříIpn~ a pravou 
vzdělaností pracovati budou, pak nemam strachu 
o národ náš. Ten s e u drž í sám, d o k u d 
bud e ch tít a více než jeho nepřátelé si pře
jou. A aby všickni synové prac~)Vali ve p:~sp~ch 
vlasti rozšiřováním vědy a osvety, to de}z Bůh I 

František Palacký: Poslední řeč P., při banketu dne 
2'3. dubna 1876 na oslavu do1!ončení jeho "Dějin 

národa českého", pořádaném. 
Ad. Srb: Politické myšlenky F1":znfiška Palackého. Praha. 

První legionáři. 

1. 
•.. , To bylo v srpnu roku 1877. y" 
Vrcholky Sv. Mikuláše utápěly ~e v clstem, 

nelítostném nebi. Jejich skalní masl.vy byly t8;k 
rozžhaveny, že při doteku o káme~ Jsme ~1 sp~
lili dlaně, Nekonečné výpady SuleJmanskyc~ ta
borů byly osmého srpna odraženy. V nOCI na 
devátého srpna mohamendánští muHové v tu
reckých leženích čet~i. askerů~ ~c;>ran, na ne)z 
tito přísahali, že stuJ co stU) Slpku vezmou. 
Jedna kolona za druhou šly proti nám celý den. 
Sotva zakolísala jedna (Orlovci připouštěli ll":
přítele na krátkou vzdálenost), ~zývá se p:om
kavé znamení nového útoku, se vsech stran rvou 
Allah-Allah! a vystupuje nová černá vlna, v~: 
rovnaná a pravidelná, abyoka~,ži~ě, rozpadnuvsl 
se pod naším ohněm, byla .. vystr~danay novou. Tak 
útočili na naši "tureckou (1. J. v cervnu T~:: 
kům vzatou) baterii šestk~át, - ,napos~e?y yz 
za naprosté tmy, ve chvíh uplne?o m;slc~iho 
zatmění. Bylo nás trošku Orlovcu, BrJ8;n~u a 
bulharských družiniků. ~?d údery š,:-desah od
dílů Sulejmanových stáhl! Jsme se se. vse;? osh:t: 
ních šipeckých posic k hoře Sv. Mlkulase. !"leh 
jsme proti sobě nejlepší turecké síly. Pravl~el-

. nost a vyrovnanost v P?hybech, kolon~}ozvmu: 
jících se dole pod námI, vyvolavaly uzas me:~ 
našimi vojáky. Nepřítel měl velké ztráty. Nasl 
se bili s rozvahou, bylo nutno ~et~iti střelivem. 
Děla kosila sta obětí. MrtvýmI tely byly na
plněny všechny úžlabiny. Stávalo se, že lehla 
třetina útočníků nedostoupivši vrcholu, zdálo se, .. 
že už - už se vrhnou všichni na útěk - ne! 
Zdola se blíží jiné, svěží řetězy, slévají se do 
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pokosených. Jako příboj strhují s sebou vlny, 
jež se od břehu již odvalily - a boj zuří na 
témž místě. A tu, vidíš, s divokým rykem lezou 
na naše úbočí; zleva celé řady červených čepic, 
a z lesa napravo se blyští tisíce pušek a také 
odtud stoupá proti nám nový nepřítel .... 

.... Pod žhavým sluncem na balkánských ho
rách - jako na dlani vyzdvižení k spalujícím 
paprskům - hrozně i sme trpěli žíznÍ. 

Když i sem v dobách po válce cestoval po Sa
haře, nezakoušel jsem nikdy takových muk. 
V poušti na přechodě od oasy k oase - pohou
páváš se na velbloudím hřbetě a neděláš nic. Ale 
na posicích u Sv. Mikuláše každou chvíli bylo 
nutno přebíhat bez kapky vody v tomto horku 
s místa na místo tam, kde zbývalo již málo 
obhájců, abychom odnášeli raněné a zabité odta
hovali dále od svých posic. Kapka vody zdála 
se nám býti vrcholem blaha! Co byl ráj proti 
tomu! Pamatuji se: svíral jsem hlavu třeštící 
horkem a široce otvíraje vyprahlá ústa s jazy
kem suchým jako hadr - slyšel jsem bublání 
jakýchsi pramenů a hltal jsem jejich domnělý 
chlad. To byl počátek skutečného blouznění. 
Celé tělo jakoby probodávaly ohnivé jehly, oči 
viděly žhavou tlamu rozpálené peci ... A k tomu 
úpění raněných, které nepostačovali odnášet a 
chraptivý jich nářek: "vodu - vodu!" 

Ve strašných okamžicích těchto nevyličitel
ných muk vidíme - v dáli ... Co to? První chvíli 
rozpálené oči stěží rozpoznávaly. Jsou, nejsou 
to lidé... Cosi podivného se plazí po hřebenu 
hory. Doslovně se plazí. Do předmětu dosud 
stěží rozeznatelného Turci o překot praží -
a podiV11é "cosi" ještě těsněji lne k zemi, jako 
by chtělo do ni vrůsti, zmizet v ní - a tak stále 
se k nám blíží a blíží. Vidíme, jak se hlína roz
l-etuje v chomáčcích pod výstřely padajících tam 
kulí. Už slyšíme jakási podivná slo'Va, kterým 
isme honem neporozuměli. 

- Bratři, . . Bratříčkové, . . Voda, voda ... 
Kdosi pochopil. 
- Chlapci, to je pro nás voda ... 
Sláva bratříčkům! Bože milosrdný! A znovu 

odtamtud: Bratři - voda, voda, .. 
Nyní vidíme, krčíce se před výstřely, jak se 

k nám plazí tři lidé - j eden za druhým, a před 
sebou vá.lejí nějaké soudky ... Opravdu voda? 
Někteří z nás neodolali a - jakási neudržitelná 
síla vymrštila jeze zákopů a vrhli se naproti ... 

- Voda, bratcÍ, voda .•. 
Později, to jsem již také napsal, Peiko Sla

vejkov - bulharský básník sorganisoval k nám 
z Habrova celou karavanu nosičů vody na 
oslech, ale tyto tři soudky v okamžicích hroz
ného pekla - zachránily naše Orlovce. 

- Voda, bratci, voda! ... 
- Ale to nejsou Bulhaři. To jsou nějací jiní 

lidé ... 
- A kdo jiný by to byl. kde by se tu vzal? 
Tré našich zachránců je již v Zákopech. Di

váme se, ne, nejsou to Bulhaři. Oblečení isou 
městsky. Ale kolena mají rozdrásána od hrotů 
skalisek a šat je rozedřen. Na vyptávání není 
času. Každý čeká na svbu porci vody a cítí; že 
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mu bolestí, přemáháním div srdce nepukne. Du
sili jsme se - a jak rty dotkly se vody - zdálo 
se, že nebudou ani s to, aby se odtrhly, že vy
pily by moře. 

II. 
Když j sem se vzpamatoval - vidím: ti tři sedí 

již v zákopech a v řeči nesrozumitelné, ale 
zřejmě naší ruštině příbuzné nám cosi vysvětlují. 
Osmahlé od slunce - energické, výrazné tváře. 
Staršímu visí dolů vous, mladší jsou téměř bez
;rousL Ne, už podle očí to nejsou Bulhaři. Jejich 
1S0U klidné, bystré, šedé. Jeden z nich umí 
trochu rusky. 
~ Jdu k němu ... Srbové to nejsou ... tedy 
Ceši . .. Ale jak se sem dostali? 

- Jste Čech? 
-Ano! ... 
- Nerozumím ... 
-Dal ... 
- Odkud? 
- Z Brna ... 
Tehdy jsem nevěděl, že Brno a "Briinn" je 

totéž a pomyslel jsem si, že to je nějaká neznámá 
~i vesnice. Naši vojáci se s nimi dělili o tabák. 
Kdosi .má suchar a podává jim. Odmítají. Jedli 
v Habrově a nemají hladu. 

... - Slyšeli jsme v Žuržavě - vyprávěl nám 
nejmladší ze "tři" - o vašem neštěstí. Můj 
bratr - ukázal nám nejstaršího vousáče _ 
shromáždil nás večer a ptá se: - což zůstaneme 
zde klidně pojídat "mamalygu" a popíjet "odo
bešti " , zatím co tam za Dunajem a za horami 
Rusové, naši bratři - bijí se proti společnému 
slovanskému nepříteli? 

- A co můžeme dělat? Jsme pouze tři. 
- Budou-li tak říkat všichni, i Srbové i Chor-

váté - pak běda. Ve spojení je síla. Je nás 
málo. ale tam i e nyní· každá ruka drahá. Sly
šeli jste, Rumuni se tam chystají. A jsou přec 
cizí, docela cizí. A my í sme dětmi i edné matky 
Slávy. Dnes zničí Rusy, zítra Srby ... Je nás 
málo, pravda. Ale jsme blízko. Hnedle i sem do
lehne hřmění děl oněch bojů. Ať nám nikdo ne
může vytknouti, že majíce pouze nějaké tři dny 
cesty k nim, seděli isme jako baby u moldavan
ských pecí. Nás je málo, ale naši ruští bratři do
vědí se možná, že - ani tři jejich čeští přátelé 
nezůstali lhostejnými a vydali se k nim. Náro
dové často zapomínají zla, ale dobrý skutek za
pouští hluboké kořeny v zel,lli. Z takových 
dobrých skutků rostou velká přátelství. Možná, 
že i. českému Sokolu bude se utkati se švábským 
orlel,ll. Pak vstaneme ze společné ruské mohyly 
a památka na nás tří jako veliká připomínka se 
vynoří před Moskvou. A. tajo, jako my nyní _ 
mocná a hrozivá - půjde 'nám na pomoc ..... 

Té noci jsme nespali. 
Z Žurževa do Zimnice jsme si najali sedláka 

a v jeho vozíku jsme dojeli k vašemu pontono
vému mostu na Dunaji. Ohlásili jsme se vašemu 
důstojníku, pustil nás do SVÍsčeva (Sistovo) 
a společně s namanuvšÍm se po cestě oddílem 
Donců jsme se dostaH přes Tyrkovo do Habrova. 
Tam jsme se dostavili ke komendantu Maslovovi. 
Je to váš turkestanský hr'dina. Řekli jsme mu, 
že chceme do předních linií ... Tam myslí, že, 

nej ste-li dosud obklíčeni - co nevidět, možná, 
že dnes večer, askeři vám vpadnou do týla. Na
padlo nás, že potoky a tudíž i voda je všechna 
dole v úžlabinách a za takových veder je doušek 
vody nad chléb. Dostali isme od Maslova 
prázdné soudky, v Rajském údolí, jak je nazý
váte, naplnili isme je vodou, zatloukli víka 
a tak ... 

Co dojemné lásky k těmto junákům bylo 
v očích zmučených bojovníků! Kdyby tak hlu
boký cit lásky byl s to, aby přežil dojmy dale
kých bitev - nebylo by moci, jež by se mohla 
měřit se slovanskou rodinou semknutou k jedné 
zdrcující ráně. Avšak tato láska se projeví za 
mnoho let - dosud se jí stavějí do cesty vlády 
a politické pletky. Borci umírají a přicházejí ob
chodníci a agenti a vytrhávají. z oslabených 
rukou zbylých vítězů svaté plody šlechetné obě
tavosti, hrdinství a udatnosti ... Pouze mezi zví
řaty orlové a lvi nepostupují svého místa 
vranám a hyenám. . 

Není tak u lidí! 
. , . S počátku Češi nezúčastnili se samotného 

boje. Neměli pušek, mohli si je sice vzíti u za
bitých, avšak nábojů potřebují Rusové. Kulka 
byla drahá. Sami jsme měli málo. A pak vzni
kala pochybnost, i ak střílej í tito jako s nebe spadlí 
pobratimci. Na plané střílení nedostávalo by se 
nábojů: Každý výstřel musel být dobře mířen. 
Vždyť turecký útok chvílemi byl ve třiceti kro
cích od nás... Poručíku, zdá se, Romanovu, 
bylo uloženo říditi výbuchy min. A když vedení 
k jednomu z polí bylo přetrženo, čí náhodou při
letěvší kulkou přerušeno - starší z Čechů, ne
uvažuje dlouho, před očima nepřítele a pod jeho 
zuřivým ohněm přeskočil násep zákopu, sběhl 
po svahu a vyhledal ohrožené vedení. V oka
mžiku, kdy nepřátelský přední řetěz, shlédnuv 
smělce, pohnul se a vrhl se proti obětavému 
dobrovolci - a za ním se hnula celá masa 
askerů - Čech začal zapalovat doutnák. V na
stalém dole zmatku nebylo lze shora ničeho ro
zeznat. Naši už měli svého nového druha za 
ztracena. Kdosi se vyřítil na pomoc -:- když tu 
najednou zahřměl hrozný výbuch. Kusy kamení 
a země se rozlétly černým mrakem a zakryly 
všechno. Rozlehly se výkřiky a nářek ... Vy
buchnuvší mina odhodila zpět nejbližší turecké 
vojáky ... A na svahu se objevil - zachycuje 
se za vyčnívající skaliska - nový hrdina. Zů
stal bez pohromy - byl pouze několik minut 
omráčen - a zřejmě nechápal, proč jej líbá 
mladý důstojník a objímají nejbližší vojáci. 

- Vida, jakýs ty, bratříčku! ... 
- Hle, jací jšou ti Češi ... 
- Nadrobils jim pěkně. Ti se otřásli! ... 
- Ještě sto takových, a udrželi bychom jistě 

posice ... 
- A jak jen ho to napadlo ... 
Tak znělo se všech stran ... Vzpamatovavši 

se hrdina rozpačitě si hladil svůj plnovous a cosi 
hovořil neznámým jazykem, jako by se z čehosi 
ospravedlňoval ... 

A ovšem naši Češi neseděli po celý tento den 
s rukama v klíně založenýma. Jejich část zá
kopů brzo byla zpustošena. Někdo padl skosen 
tureckou kulkou; jednoho shroutil slunečný úpal, 
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druhého omráčila Ietěvší kolem střepina gra
nátu. Několik pušek se osvobodilo. Mladší 
z Čechů si vzal jednu - prohledával zabité -
našel jeden dva náboje a dost. I pušky isme 
tehdy měli špatné, "Krajáče". Vojáci je pojme
novali "krajáči". Turci byli od Angličanů vy
zbrojeni na tehdejší dobu skvěle. U pěchody 
model Peabody-Martini, u jízdy znamenité zá
sobnice. Naše pušky se nedaly s jejich ani po
rovnát. Nemluvě už ani o tom, že každý z askerů 
měl k disposici celé bedničky nábojů, a proto 
mohl nás nepřítel zasypávat deštěm olova. Často 
ani nemířili - prostě ostřelovali jistý kruh pří
stupu k nim a v tomto kruhu hynulo mnohem 
více útočících vojáků, než pod jakýmkoliv 
přesně mířeným ohněm. Čech vystřelil dvakrát 
a více nemá čím. Soused sám potřebuje nábojů. 
Položil pušku, zamyslil se, vzpřímil se nad zá
kopem - pohlížel dolů ... O čemsi uvažuje ... 
Vyměnil několik slov se svými - a klidně, 
jakoby šel domů, lezl směrem k odraženému 
tureckému útoku. 

Tato část úbočí byla nyní opuštěna. Právě se 
odvaHvší vlna organisovala se dole s nově při
bylými askery k novému, čerstvému úderu ... 
Mezi ní a naším opevněním na vrchu - na této 
prázdné prostoře leželi padlí a zdlouhavě se po
hybovali ranění. Plazili se všemi směry, tu pa
dajíce k zemi, tu znovu se zvedajíce na loktech 
a vlekouce přelámané nohy. Čech se najednou 
rozběhl. Turci si toho s počátku pravděpodobně 
nepovšimli, a už byl v místě, kde bylo nejvíce 
padlých. 

Nechápali jsme, co tam dělá. 
Nešel snad pro vodu? 
Ne. Nepřinese ji přece v hrsti ... 
A pak horský potok bublá dál a níže. Vidíme 

odsud i eho pramének, kterak běží po holé skále. 
Kámen je mokrý vodou a proto se třpytí 
na slunci, 

Čech se zastavil. Prohledává kapsy. Málem 
bych mu byl ublížil; myslil jsem v první chvíli, 
že snad chce něco vzíti mrtvým. Dokonce i sem 
se rozhořčil. Ale okamžitě jsem se musil vzdát 
této podlé myšlenky... Zpozorovali ho ... 
Zarachotily odtamtud výstřely. 

Kolem něho tancovaly chomáčky země, tam, 
kam padaly mířené naň kule. "Běda, je ztracen 
bratříčekl" vykřikl kdosi ... Ne! Zprvu sebou. 
mrštil na zem, jakoby jej položila dobrá rána. 
Ovšem, je zabit ... Ne, hýbe se. Zvedá hlavu. 
Zvedl se k jakési mrtvole a když· výstřely po
někud ustaly, najednou se vzpřímil, uchopil za 
nohy nehybného askera, přehodil si ho na záda 
a hnul se k nám. Nyní výstřely turecké zasaho
valy mrtvolu, která mu byla ochranou. Je asi 
hodně silný. Naklonil se kupředu a pomalu jde 
po příkrém svahu k našemu opevnění, jako nosič 
s těžkým břemenem. Až když se k nám hodně 
přiblížil - rozeznali jsme, že hyl celý ověšen 
zásobnicemi a náboji. Měl-H s sebou nějaké mo
touzky, či si je našel sám - nemohu teď vy
světlit, ale klátily se mu na krku, krbatily na zá
dech, připevnil jek pasu ... 

- Ty hlavo chytrá! Volali naň ze zákopu. 
Vždyť tyhle kulky do našich .. krajáčů" ne; dou. 
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- Skutečně, kolík hrdinství vyplýtváno na ta
kovou nesmyslnou věc. 
Nerozuměl nám. Zavrtěl hlavou a v padesáti 

krocích od našeho zákopu zahodil svůj štít -
mrtvého Turka. Běžel několik kroků, naklonil 
se, lehl, zalezl do jakési prohlubiny - tam byl 
kryt před nepřátelskými kulkami. Prohlubina 
byla plna mrtvých. Cosi tam kutil, a když se 
zvedl, měl na ramenou dvě turecké pušky s ře
meny. A svazek brašen s patronami ještě tak na
rostl. Dosud nemohu pochopit, jak zůstal živ. 
Kulka mu roztrhla nohavici, nepatrně odřevši 
nohu. Utrhla mu kousek ucha a po osmahlé tváři 
bylo vidět stékati rudý pramének. A když byl 
jíž před zákopem, Turci zesílili střelbu tak, že 
zachránit se bylo lze pouhým zázrakem. Došel .. . 
Shodil se sebe břímě. Těžce oddychoval .. . 
Patrně mu srdce nevydrželo - sám se svalil na 
násep našeho valu. Nezemřel? Vrhli jsme se 
k němu. Ne - hýbe se. Pít. 

Měl jsem ještě v polní láhvi doušek koňaku. 
Nazvedl jsem mu hlavu a přiložil k ústům. 
Otevřel oči .. , Zuby mu zacvakaly o plechové 
hrdlo láhve. Se zřejmou námahou spolkl doušek 
a ihned se zakuckal ... 

Nu, teď máme čím stříletl 
Najednou se vzpamatoval a obrátil se ke svým. 
Jedna puška mně - druhá tobě. 
Podal staršímu. 
A střeliva máme dost ... A až dojde, ještě 

půj du a přinesu ... 
Myslím, že z gestikulace a z přízvuku jeho slov 

, dobře j sem pochopil smysl toho, co říkal. 
Oba Češi ihned se schoulili za náspem - a bez 

hnutí očekávali nový útok. 
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* 
Raj ah. 

Móžeš byť výtečný, umný, 
zpósobný, súci, rozumný; 
nezkvitne ti slávy kvieťa, 
jestli slovenské si dieťa! 

Rob za desať, maj ráz čistý, 
maj i výhrad k blahu istýl 
Nedosiahneš v Uhrách raja, 
slovenská ty biedna rajah! 

Vyleť hore vozvýš slávy, 
darmo hrdej dvíhaš hlavy, 
obstrihajú krídla tebe, 
nedoletíš v krásné nebe. 

ČO si počneš? Snadná rada, 
pomóže ti rodnia zradal 
Tak sa ti tu ráj otvorí; 
však Bóhťa z neba vytvorL 

Mil. D.umný. 1878. 

Povstání Hercegovcuv.*) 

Vídenšti Turci namáhali se v potu tváře, aby 
svým cařihradským kamarádům před veřej
ností evropskou prokázali velmi vzácnou 
službu. Prvním paragrafem v domácích pra
vidlech každého příslušníka k nějakému stát
nímu celku jest, aby platil - daně. Živobytí 
v mnohých státech bývá ještě nevýslovně 
kruté, i když člověk své berní knížky má 
vždycky v nejlepším pořádku. Není potřebí 
choditi daleko pro příklady. Ale když v ně
kterém státě se vyskytnou členové, kteří 
v svém občanském blaženství to přivedli už tak 
daleko, že své spojení se státní pokladnou 
prohlásili za zrušené, mohou býti jisti, je-li 
tato pokladna pokladnou tureckou, že všickni 
ústavácí na středním Dunaji projeví k ním nej
hlubší opovržení a nejrozhodnější odsouzení. 
Dle všeho, co od čtyř. set let dějiny evropské 
o Turcích vědí, patří k tomu zajisté velmi 
dobrý žaludek, býti "občanem" tureckého pan
ství i z a dar m Oj ale ještě za to potěšení 
pIa t i t, náleží do řady oněch nynějších evrop
ských zvláštností, kterýmž v budoucnosti roz
umnější a šťastnější pokolení nebudou moci 
rozumět. 

Nyní ještě celá Vídeň dostane psotník, když 
Srbové v Bosně a v Hercegovině nechtějí svým 
dříčům tureckým platit daň. T o je vzpoura 
proti státnímu pořádku tureckému, která musí 
býti co nejostřeji pokutována. A proto dodá
vali vídenští Slovanožrouti svým zabalkánským 
přátelům kuráže, jen aby proti odbojným po
platníkům vypravili několik děl s příslušným 
množstvím pěchoty a jízdy, že budou mít zase 
co nejdříve pokoj, neboť daň se musí platit. 
Tak po celý týden vy1ičovaly se ve vídenských 
ústaváckých listech nynější krvavé příběhy na 
Neretvě. 

"Pro nezaplacené daně" poslala vláda sultá
nova do veshic bosenských a hercegovských 
několik set dobře ozbrojených vojákův na 
exekuci, však jest se nadíti, že tu nepatrnou vý
tržnost jen několika nespokojencův co nejspěš
nějí uvede do starého klidného stavu. Těmi 
slovy rozpisovali se vídenští "vzdělanci" o ny
nějším obranném povstání křesťanského oby
vatelstva v Bosně a Hercegovině proti boho
mrzkému panství tureckému. Svět měl z toho 
nabýti přesvědčení, že dotčení odbojníci nemají 
ani nejmenšího smyslu pro základní pravidla 
každého řádného ústrojí státního a že k tomu 
teprve musejí býti vychováváni tureckými 
pašaty. 

čtenáři, kteří veškeré své vzdělání čerpají 
z oněch vídenských listův, měli býti poučení, 
že slovanské obyvatelstvo v říši turecké ani 
není hodno žádného lepšího osudu, než v jakém 
neustále vězí. Na pouhé svévolné odpírání po
vinných poplatkůvstátních snažili se ústaváci 
vídenští stisknouti povstání křesťanův proti 

"1 Národní listy v té době denně uveřejňují výsledky 
sbírky, kterou kondly na podporu rodin bojovníků slo
vanských, padlých v Hercegovině za samostatnost a svo
bodu. 

Turkům. Však nepochodili s tím policejně-ber
ničním výkladem ani při nejbližších přátelích 
svých. Augsburské, tedy také německé a 
s ústaváckým časopisecivem vídenským proti 
všem Slovanům vždy spojené noviny uveřejnily 
z péra svého na Černé Hoře meškajícího dopi
sovatele zcela jinou zprávu o příčinách krva
vých příběhův, které v nejbližším sousedstvu 
černohorském opět jednou svědčí o nejhlubší 
spustlosti politiky turecké. 

Už minulého roku počalo v oněch krajích 
velmi kruté pronásledování křesťanův, celé 
osady byly opuštěny, poněvadž obyvatelé je
jich už nemohli snésti skutkův zběsilosti a zho
vadilosti turecké; mučení a vraždy páchané la
kotným úřadnictvem tureckým přiměly na sta 
rodin křesťanských a slovanských, že se vy
stěhovaly do sousední Černé Hory. Ten jest po
čátek nynějšího boje, tedy nikoliv odpírání 
daně, ale nejhrubší surovost a nejdivočejší ne
lidskost turecká jest příčinou nynějšího po
vstání. Nedovídáme se tu ovšem nic novéhoj 
tak to vypadalo v Turecku vždycky a vídenští 
ústaváci by měli míti aspoň tolik studu, co ho 
má ten Turek sám, jenž o příčinách povstání 
křesťanských nikdy nemluví. 

Však ani druhá dobrá služba, kterou Vide
ňáci sultánovu hospodářství prokázati chtěli, 
nevydařila se. Za několik dní prý bude po 
všem, jen až prý povstalci uvidí turecké vo
jáky. Stalo se: vojáci turečtí vyšli z kasáren 
a povstalci počkali se svým leknutím a čekají 
až posud. Turecká vláda pospíchala přesvěd
čiti se, že by bylo pro ni dobré, kdyby se s po
vstalci vyrovnala v dobrotě. Vypravila k nim 
své jednatele, kteří jim měli oznámiti některé 
návrhy míru. To bylo nalíčeno předně na po
vstalce a za druhé na ostatní Evropu, která 
neví neb nechce vědět, co to jest smlouva míru 
s Turkem. Kdyby povstalci ty návrhy byli při
jali, rozumí se, že by bylo po odboji; byli by 
musili složiti zbraň a pak by se s nimi po tu
recku bylo nakládalo dále jako před tím, než se 
chopili zbraně. 

Tu zkušenost křesťané a Slované na území 
tureckém už mají po svých předcích i ze sebe 
samých, že žádné sliby a smlouvy turecké ne
mají platnosti, ani ceny. Turecká vláda za
vázala se několikerými smlouvami také ně
kterým velmocem evropským, že svým křes
ťanským poddaným živobytí ulehčí, že s nimi 
bude jednati více. po lidsku, že jim přizná ně
která práva občanská: ale ze všech těch zá
vazkův nevyplnila ani jednoho, mořila, trýz
nila, mučila a hubila. křesťany a Slovany bez 
nejmenších ohledů dále. A když tak šetřila 
úmluvy, do nichž vešla s vl á dam i evropských 
velmocí, což by se kdy potřebovala rozpako
vati, aby dostála slovu, kteréž dala svým "pod
daným"? Na tu vějičku tedy nynější povstalci 
hercegovští už nešli. Zbyla Turkům jen speku
lace na svět zahraničný. Jestliže odbojní Her
cegovci návrhy míru nepřijmou, sezná Evropa, 
že vina dalšího proléváni krve neleží na Tur
cích, ti že podávali ruku k smíření, ale po
vstalci že ji zamítli. Ani tento argument už ne-

zmate žádného rozumného člověka, jenž polí
tiku tureckou pozoruje. Podle takových skut
kův už se nepoHtisuje nikde v Evropě do 
opravdy. Neměli-li Turci žádného mravního 
práva dáti stříleti do povstalcův hercegovských 
minulého téhodne, nenabyli ho podáním svých 
návrhů k míru. Tou šalbou nemohou zakrýti 
svou surovost a nelidskost, kterouž dohnali 
křesťany v Hercegovině ke zbrani. Z toho sta
noviska zajisté hleděli k tureckým návrhům 
také povstalci a proto raději propustili od sebe 
jednatele smírčí a dívali se, jak dva nové pra
pory vojska a škadrona jízdy ze Sarajeva proti 
nim vyšly. . 

Boj tedy nabývá větších rozměrův a vybízí 
k sobě pozornost diplomacie evropské. S jedné 
strany už se vypravují v tom ohledu velmi da
lekosáhlé a vážné věci. Návštěva císaře ra
kouského v Dalmacii prý velmi těsně souvisí 
s nynějším odbojem Hercegovcův proti vládě 
turecké, a za posledních sjezdův tří panovní
kův, ruského, pruského a rakouského, už prý 
se zcela jistě vědělo, že povstání na Neretvě 
vypukne. Za tou příčinou prý také se staly mezi 
oněmi panovníky jisté timluvy, dle kterýchž 
prý Hercegovina měla vstoupiti do státního 
svazku rakouského. Prusko prý tím spůsobem 
chce pojistiti sobě přátelství Rakouska pro 
příští svou válku s Francií, a Rusko prý dovo
luje Rakousku bráti podíl z dědictví tureckého 
napřed, aby samo bralo za ním. 

Však vedle těchto zvěstí ozývá se velmi dů
ležitý hlas, který vybízí Srb s k o k rychlému 
a mocnému organisování prostrannějšího boje 
proti Turecku. Srbsko prý nemůže dovolit, aby 
některá jiná velmoc před ním ujala se jaksi 
vrchního vedení povstalcův. Nyní prý udeřila 
hodina pro velmocenský vzrůst Srbska. Tento 
záměr byl hlavním článkem. v programu srbské 
omladiny, proti kteréž zvítězila konservativní 
strana bělehradská, řídící se toliko pravidly, 
jakéž jí napíše hr. Andrásy. Bylo-li v Srbsku 
známo, že povstání v Hercegovině tak blízké 
jest, pak jednali velmi nevlastenecky oni živ
lové, . kteří jediný rozumný a pravý národní 
program srbský vyloučili od vlády. Dojde-li ny
nější povstání na území říše turecké až tam, 
kde by šlo o připojení Hercegoviny a Bosny 
k některému sousednímu státu, pak dle našeho 
soudu jsou k tomu skutku v Bělehradě, uči
něny. velmi nedostatečné přípravy. . 

Národní listy 22. července 1875. 

JIf 

P d ; I 'v H . Sl' f" a e s a tet p 1 sne.. e lOV a n e. 

Zdá se, že od té doby (od zrušení slovenského 
gymnasia ve V. Revúci) Tomášik umlkal a se 
osamocoval. Dopisoval "Denkwiirdigkeiten," ale 
než je mohl vévodovi Augustovi tištěné ode
vzdati, zemřel podporovatel "evangelické církve", 
a tím zmizela snad i tajná naděje, že věnováním 
slovenské evangelické obci a snad i Slovákům 
bude získán vzácný příznivec. I hřbitov rodinný 
se zatím rozmnožil; tragicky odešel T omášikův 
bratr Pavel, zemřel i syn Pavel, ptujský pro-
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fesoT, jemuž Palacký předpověděl nadějnou bu
doucnost, když ho v letech 1866-1869 "; ~ra,ze 
na studiích sledoval, zemřel syn Karel, lekarník, 
zesnula dcerka Lidmila i synek Samo, oněměla 
dcerka Matylda. Syn Gustav strojniči1 v Pešti, 
dcera AmaHe provdala se za faráře a spisovatele 
TheoHla Nosáka do Černé Lehoty, a tak za šesti 
okny v průčelí chýžňanské přízemní fary, zpola 
zastřené zelenými záclonami, bylo vidět šedivého 
pastora, opatrovaného čipernou pastorkou a dce~ 
ramí Annou, Olgou a Matyldou, jak více a více 
se naklání do vzpomínek radostněj šího minula 
a rmoutí těžkými chvílemi národní přítomnosti. 
Zdálo se, že jeho navečerních chvil radost již 
nerozzáří. 

A přece rozzářila! R. 1884 v září vzpomněli si 
v Čechách na padesátileté jubileum písně "Hej, 
Slované!" Připravována oslava písně i jejího 
pěvce. Vědělo se o jeho těžkých starostech, jež 
podlamovaly klid jeho stáří. Od září sbírala 
administrace "Národních listů" na čestný dar a 
v palou listopadu bylo tu již 2340 zl., 6 dukátů 
a 1 napoleondor. Pěstitelé československé vzá
i emnosti, pražský J o s e f Hol e č e k a česko
bradský J. M i š k o v s k Ý hned vysláni, aby 
čestný dar T omášikovÍ odevzdali. Byl to dík ná
loda za píseň, jež pomáhala jej křísiti ze mdlob: 
mělo to býti nové navázání styků českosloven
ských: bylo to pozvání Tomášikovi, aby po půl 
století zaradoval se z české Prahy, nad jejímž ně
mectvím kdysi se tolik roztesknil. 

Od 22. listopadu r. 1884 bylo v Čechách i na 
Slovensku radostné rozechvění: v Praze a v ně
kterých městech v království i markrabství zří
zeny slavnostní výbory na uvítanou T omášikovi, 
přijede-li; noviny tiskly telegramy o cestě dele
gátů do Chyžného a jejich uvítání v čelných 
městech slovenských: na Slovensku pořádány 
pochodňové průvody, hostiny, řeči na sbratřenou 
s přibylými Čechy; mezi Maďary podezření 
z panslávských rej dů, mezi Slováky vzpružení 
a víra v posilu českých bratří: u Tomášiků radost 
i dlouhé úrady, zda možno starého faráře pustiti 
do Prahy. 

Z V rútek vedli martinští vlastenci Holečka a 
Miškovského do Martina k Pie t o r o v ř, V a
j a n s k é m u a hlavně stařičkému F ran c i s
c i m u, V Tisovci čekalo na ně na půl tisíce lidí 
s D a x n e r e m a s písněmi "Hej. Slované'" 
a "Kdo si Čechy zamiluje", Ve Zvoleně vítali je 
jen tři lidé, to již služní začali řáditi. Ve Velké 
Revúci byla konečně úrada českých delegátů 
s Daxnerem, N a n d r á s s y m a J. Bot tem. 

. Podle ní pastor G á 1 z Mokré Lhoty jel napřed 
před deputací Tomášika připravit na českou 
úctu a odevzdat mu list tohoto znění: "Důstojný 
pane! Národ izraelský v ponížení a neštěstí do
stal od Boha proroky. I vy jste nám prorokem. 
Viděl jste náš národ v pokoření a zazpíval jste 
mu "Hej, Slované!" Jeremiáš plakal nad 
troskami Jerusaléma, ale Vás trosky slávy a svo
body naší nepohnuly k chabému nářku, nýbrž 
k vydání hesla do boj e a k útoku. Chceme se vám 
pochlubiti úspěchy, proto vás zveme do Prahy, 
abyste poznal, že "marné byly vaše vzteky proti 
nám", "kdo proti nám byl, toho že Perun smetl". 
Za Gálem jela pak deputace pražská kolem pa-
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mátek husitských Hradové a Muráně a doj ela 
k poledni do Chyžného, dědiny to o doškových 
chalupách, od nichž faru ani mnoho nebylo lze 
rozeznati. Stanula před Tomášikem, stříbrovla
sým kmetem dobromyslné tváře, zdobené od 
ucha k uchu věncem šedých vousů, starcem svě
žíín a vyrovnaným, pravým prorokem dědin
ského lidu. Tomášik pohnut, stále na pozdrav 
a poctu měl i en skromné odpovědi a rozpačité 
poukazy, že je člověk jen nepatrný a chatrný a 
konečně "že jest jako stařec Simeon, jehož oči 
viděly spasení." Nezvyklý ruch dolehl do tiché 
jeho pracovny o starém psacím stole mezi 
dveřmi a oknem, o prosté knihovně, složené 
z církevních knih českých a slovenských. Zahral 
i druhé dvě místnosti, když T omášikova rodina 
improvisovala hostem hostinu a došlo k vzruše
ným přípitkům. Tomášik připíjel ze stříbrného 
poháru, jejž dostal od Slováků za píseň "Hej, 
SlovácH", a přál si jen, aby všude, kdekoli se po 
Slovanstvu píseň jeho rozléhá, rozpomněli se na 
pruty Svatoplukovy, jež ve svazek spojené žádná. 
síla nedovedla přelomiti, ale rozvázány praskly 
jako hračka. Na důkaz zájmu o Čechy ukazoval 
hostem svůj Ž i v o top i s Jan a J i s kry 
z Br a n d Ý sa, chovaný dotud v rukopise spolu 
s biografií barona Trenka. Vzrušen 
českou láskou, stilisoval pak hned i dík národu 
dopisem "Národním listům": ll' •• poctou T omáši
kovou poctili Čechové i slovenský národ. Čech a 
Slovák bývali od starodávna jako svoji nejbližší 
příbuzní v svazku duchovním a v literární vzá
jemnosti mezi sebou. Slováci jsou šťastni, že mo
hou čerpati z české vědy a českého umění, jež 
jim obapolně daH Dob r o v s k ý, Jun g_ 
man n, Pal a c k ý, P r e sl, Han k a, Čel a
kovský, Havlíček, Kollár a Šafařík. 
Čechy jsou kolébka všeslovanské vzájemnosti a 
duševní spolupatřičnosti, nebo tato vzájemnost 
jest Ovšem jako páska, která všecky slovanské 
kmeny bratrskou láskou, důvěrou a příchylností 
spolu vÍže a blaženým vědomím naplňuje. Však 
právě tím slovanské kmeny věří, že budoucnost 
jest jejich. A to je i jádro Tomášikovy písně 
"Hej, Slované''', která ovšem jen na tolik může 
míti ceny, na kolik se v ní podařilo tlumočiti city 
a myšlenky slovanského světa, nebo v národu 
našem síla jest. Národu i vzájemnosti českoslo
venské a slovanské Tomášik jen žehná." Na to 
znovu připíjel Čechům a Slovákům, mluvě o svém 
stříbrném poháru slovenském jako o kalichu a 
vykládaje jej jako symbol oslavení i utrpení: 
"Národ československý byl veliký a přeslavný, 
jak o něm píseň praví: Býval som já, býval 
medzi národami, jako ten náš Krivaň nad tvmi 
Tatrami. Ale klesl. snad vlastni vinou, snad 
soudem božím. Utrpení bylo těžké, jako Spasite
lovo, A jako Spasitel z hrobu vyšel k novému, 
lepšímu životu vzkříšen, tak i národ českoslo
venský jednou z mrákot smrti se vymkne, po
vzlétá jako fenix z popela k nové slávě." 

Pro šum přípitků nezapomněli čeští delegáti 
na vlastní účel svého zájezdu: aby pohnuli To
mášika k návštěvě Prahy, jíž padesát let ne
viděl. Byla to obtížná věc. Z Tisovce došla 
zpráva, že služný Kubinyi řádí pro uvítání· čes
ských hostí. Tomášik byl varován úředně, aby 

nejezdil - pojede-li, ať již raději v Čechách z~
stane! Holeček však poukazoval na vhodnou na
ladu pro novou shodu československou. Botío 
radil využíti jí. A tak T omášik se hned odhodla!. 
V průvodu Pie t o r o v ě, D a x n e r o v e, 
Bot t o v ě I s á k o v ě, Hal a š o v ě, H u r b a
n ov ě, ťa j d o v ě a dcery Olg y vyjel, a 
cesta podobala se triumfu. Slováci, Moravané 
i Češi pozdravovali jej na stanicích a v deset 
hodin večer dne 15. listopadu na Stát. nádraží ví
tala jej poselstva spolků, novinářů, poslanci, stu
denti a za četami studentů, vinoucích se až na 
ulici,' nepřehledné davy lidu. Země duněla v~
láním "Sláva!" "Nazdar''', hřímala písní "HeJ, 
Slované!" a "Kde domov můj". Dr. Her o 1 d 
vítal jej jménem národa do Prahy, aby se pře
svědčil že Praha královská nezklamala důvěry 
jeho m'ladého srdc~1 že splnila se naděje v ži
votní a slovanskou sílu Čechů a že píseň jeho 
vykonala více, než čekal sám pů~o~c.e. T o~ášik 
sotva mohl pro pohnutí odpovedeh. Je Jako 
Simeon prý, jenž může se nyní klidně k Bohu 
modliti: "Nech nyní odejíti služebníka svého, 
Pane, neboť oči mé spatřily spasení lidu mého'" 
Nastala prohlídka Prahy, slavnostní představení 
Smetanovy Libuše v Národním divadle, návštěva 
spolků, oslava Tomáši~ova obecná. i čas?p'i
secká. V Národním divadle velebll T omaslk 
obrovský vzestup českého umění i nápis "Národ 
sobě". Projevil i radost, že se z písně "H,:i, 
Slované'" vyciťuje duch husitský. DokazovalI ze 
předkové jeho byH husitští kolonis~é, na h~ž 
upomínají dodnes četné památky, lež shleda
váme nejen na budovách veřejných, zejména 
v chrámech, nýbrž i v básních, modlitbách,. ba 
i v řeči, obyčejích a mravech slovensk~ho hdu. 
V sálech žofínských konána pak 27, hstopadu 
veliká slavnost navečerní. 

V. S 1 u k o v pozdravil Tomášika Š n a j
d a u f o v Ý m proslovem, jenž vrcholil v slo
vech: "Z Prahy prchal jsi na Slovensko - bylo 
ti v Praze teskno. Kostely, školy, domácností 
síně - vše v otravné se tmělo pavučině, jež pod
loudnicky jemné sítě své hor českých klínem 
jako moru hlízu přenesla péčí dotěrného hmyzu. 
Tvá otázka "žije duch slovanský?" dala nyní 
odpověď "ano!". I tvou zásluhou Praha nyní 
slovanská na Tebe se usmívá." Po proslovu hrány 
Fajnorovy variace na "Hej, Slované!", předná
šeny Heydukovy verše, zpívány české a slo
venské národní písně a j. Po té o slavnostní ho
stině zástupci všech národních vrstev poklonili 
se Tomášikovi. Prof. Tilšer pozdravil jej za vědu 
a ujistil, že česká věda chce zdatně pomáhat 
Čechům. Slovákům i Slovanům. Právník Tí1šer 
mluvil ~a studentstvo a přirovnával "Hej, Slo
vané'" k husitské písni "Ktož jste boží bojov
nicH" - i poslání těch písní je příbuzné - boj 
za ideály slovanské. Her b e n, Her o 1 d 
a P o cl 1 i p n Ý vroucně se přimlouvali za 
stupňovanou vzájemnost československou. To
mášík znovu vyprávěl: před půlstoletím jej 
Praha roztesknila, "ale víra moje, pevná jako ty 
naše Tatry, nedala mi zoufat, nevěřil jsem, že 
by národ s takou historií, s takou minulostí mohl 
zahynout a upadnout v zapomenutí." "Dnes co 
stařec vetchý, sklíčený i sem tu opět mezi vámi, 

a tu mne potěšuje pohled na nový život v krásné, 
slavné, slovanské Praze. Nyní s plným přesvěd
čením můžeme říci - žije, žije duch slovanský." 
28. listopadu byl Tomášik u Náprstků a znovu 
ujišťoval, že Praha je Mekkou Slováků, rozkvět 
českého národa jejich rozkvětem, vítězství čes
kého národa jejich vítězstvím i celého západ
ního Slovanstva. Studentstvu, v Akademickém 
čtenářském spolku shromážděnému, při poprsí 
Barákově i při soše studenta z válek švédských 
děkoval, že jej uctívá tato chrabrá naděje vlasti, 
květ národa, jeho národní a učenecká záštita, 
jež Čechy i Slováky dovede k světové slávě. Po
dobně zdravil i Sokolstvo, na jeho počest cvičící 
při zpěvu "Hej, Slované!" a přál jemu i národu 
plný zdar. 

Když pak 28. listopadu Tomášik odjížděl, aby 
vyhověl pozvání českobrodskému a olomouc
kému, loučil se s ním Dr. He.rold a zdůrazňoval: 
IlPozna1i jsme, že jsme svoji, že jgm~ syn0v.é 
jedné matky, jedna krev a jeden duch, že se mi
lujeme a nikdy - neopustíme." 
Návštěva Tomášikova zaujala listy domácí 

i cizí. Listy domácí vítaly v něm především pěvce 
písně "Hej, Slované'" - o ostatní jeho práci 
takměř mlčely. Náladu nejlépe vystihne feuilleto
nista N. L. - ze dne 27. listopadu: "V dobách 
velikých velikou se stává mnohdy i nejprostší 
píseň. Vytryskne ze srdce lidu jako nepatrný 
pramének, a než se kdo naděje, zmohutní v di
voký proud, jenž tisícileté duby vyvrací a žulové 
skály drtí. Každá veliká epocha má svou 
hymnu, v níž ukryto ono zvláštní kouzlo, jež po
vznáší lid uchvácený myšlenkou nad všednost 
a rozpaluje v něm fanatismus, bez něhož nelze 
vykonati žádný veliký čín. Píseň "Hej, Slované'" 
zrozena současně s obrem, pod jehož kročejemi 
řástise bude svět, zrozena současně s vědomím 

slovanským. Myšlenka slovanská posvětila onu 
píseň a obmyslila ji zvláštní mocí čarovnou," 
Jiné listy přirovnávaly Tomášikovu hymnu 
k marseil1aíse, ale podotkly, že je šťastnější, než 
původce marseillaisy Rouget de 1'Isle, jenž za
hynul v povědomí pod silou své útočné a vý
bojné písně. Ne rud a vzpomínal, jak před 
r. 184'8 píseň Tomášikova byla jako by nepovší
maná modlitba zbožných žebronících dušiček, ale 
jak již hřímala r. 1848 na barikádách a jak 
r. 1850-1860 v době smutku zpívali ji mladí na 
znamení svého vzdoru i zármutku. Tak po dva
ceti letech k hlasům KaHnčákovu a V. Paulíny
T óthovu o sociálním poslání písně přibývá i hlas 
Nerudův o jejím vlivu na Čechy. 

Čeští novináři venkovští, moravští i slovenští 
podobně slavili Tomášika. Listy německé a ma
ďarské však psaly ostře proti těmto oslavám, 
Neue Freie Presse dne 30. listopadu upozorňovala 
Maďary, že Čechové a Slováci se spojili na se
veru proti ním, zahazují slovenčinu a přijímají 
češtinu, Český Slavín korunuje slovenské bá
sníky! Slováci stávají se středním č1ánkem mezi 
Rusy a Čechy, mezi Rusy a Srbo-Ch~rvaty, Slo
váci a Čechové jsou již jedno, tím Cechové na
byli již nadvlády nad částí Uherska, stali se 
zeměpisnou jednotou a převzali velikou úlohu, 
rozšířiti češstvÍ na maďarskou zkázu přes celou 
říší. V Čechách je vše sjednoceno: husitští Če-
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chové, evangeličtí pastoti, ~~toHčt~ ~ ~le?káln~ 
čechové feudální velmozove 1 polocesh prmcove 
a čecho'vé a Slováci jsou proniknuti vědomím, 
že musí se státi jedním mocným národem a že 
musí tvořiti nejen národní, nýbrž i politickou 
jednotu. Čechové svou prací proti Němcům pra
cují i proti Maďarům - proto Maďaři měli by 
podporovati protičeskou a protislovanskou po
litiku - německou. N eue Freie Presse za Čechy 
odpověděl dne 1. prosince v N. L. Eim, lituje, že 
jejich strašák není opravdu - českou pravdou 
a obecným českým přesvědčením. 

Návštěva Tomášikova nesporně shodě česko
slovenské prospěla. Naznačil to i sám Tomášik, 
děkuje dne 3. prosince z Chyžného Čechům. "Ne
věděl bych vskutku povědU, který pěvec za 
službu svému národu prokázanou větší cti, skvě. 
lej ších darů a vyznamenání byl získal, nežli se 
to mně, člověku nepatrnému, za podíl dostalo. 
Slovenský národ sledoval tuto cestu. Nyní pak, 
když jsme se z této pamětní a nikdy nezapo
menutelné cesty, obsypáni vzácnými dary, roz
radostněni převzácným přátelstvím a láskou mi
lých bratří našich od Vltavy, nadšení drahými 
vzpomínkami na velké dny a večerní zábavy, 
které jsme přežili v Praze, domů navrátili: plesá 
náš národ slovenský, jehož ovšem krutý los za
stihl, a k t e r Ý s e p o k 1 á d á z a n e j
n e š f a s t něj š í a n e i u bit ě j š í z P 0-

mez í vše ch s 1 a v j a n s k Ý ch n á rod ů, 
pIe s á v s r d c i s v é m, ž e már o d n é 
b r a t r y, k t e ř í n e z řek 1 i s e h o i v jeh o 
o p u š t ě n o s t i, ale jej j a k o rod n í 
b r a tři k s r d c i s v é m u v i n o u. Toto, hle, 
je naše pravá útěcha, naše čest i sláva! A o tuto 
bratrskou k nám náklonnost, slavný národe 
český, i nadále prositi nepřestáváme." 

Tento Tomášikův list do Čech nebyl po~lední. 
Ještě několik měsíců před smrtí přispěl T 0-

mášik do Čech i aforismem pro sborník Pod pra
porem sokolským, v němž rozpomíná se na so
kolské přijetí v Praze a vyzývá Slovany k zdo
konalení těla i ducha slávského, v němž Čechové 
předbojníky a 'v němž klíč ke konečnému ví
tězství. Na Tomášikovy vzpomínky ulehl však 
brzy i stín: nenávist maďarská, trest za domněle 
vznícený panslavismus, msta za probuzenou vzá
jemnost československou. Maďaři namířili ji 
rafinovaně proti zeti T omášikovu, faráři a spiso
vateli T e o fil u N o s á k o v i z Černé Lehoty. 
Senior pronásledoval i ej ustavičně pro pansla
vismus a podlomil jeho duševní zdraví. Žena 
jeho A mal i e vyjela se podívat na výstavu 
výšivek v Martině, a proto svolána proti jejímu 
muži inkvisice na 4. září 1887. Teofil Nosák tak 
se rozčilil, že 2. září vyběhl na kostelní věž 
a v poruše mysli vrhl se na dláždění. Zděšení 
osadníci plačky přinesli i ej domů, aby za půl 
hodiny dokonal. Churavý Tomášik byl dobit 
touto tragedií: oněměl a za týden 10. září odešel 
za svým vzorným zetěm. 
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Dr. Albert Pražák: Samuel Tomášik. 
Smí'chov. Slovenská knihovna, sv. 3. 

Svelozár Hurban Vajansk:fJ 
d O V ď. Z e n i a. 

J. M. Hurban zomrel dňa 21. februára 1888. 
Slováci začali sbieraf hned na jeho pomník, a 
8. septembra 1892 pomník už stál a mal byf vy
svatený. Z okolia sišlo sa k slávnosti k hluboc
kému kostolu na paf sto rudí, prišla i rodina 
v čele s Vajanským, ale senický slúžny s rotou 
žandárov zatarasil prístup k hrobitovu a zaká
zal akokorvek Hurbanov pomník vysvatiť. Va
janský ustúpil síce tomuto násiliu, ale už v Ho
liči farárovi Jánovi Boorovi hovoríl o tomto 

,,,hyenizme" (srov. Boor - Vajanskému 2. III. 
1894) a konečne uňho sosnoval a napísal pro
testný článok "Hyenizmus v Uhrách", ktorý 
13. septembra 1892 vyšiel v "Národných no
vinách". 
Maďari postavili Vajanského pre tento člá

nok 17. decembra 1892 pred tlačový súd v Preš
por ku, a tento proces zhúril Slovensko, Cesko 
i Europu ďaleko viac, ako kedysi peštianske 
pojednávanie s Hurbanom otcom. Viedeňské no
viny maly v Prešporku zvláštnych referentov 
a nimi šly zprávy o násilí proti Hurhanovi Vajan
skému do celého sveta. 

Z rečí povedaných pri pojednávaní s Vajan': 
ským je dóležitá predo všetkým žaloba štát
neho zástupcu dra Viktora Kramolína: obsa
huje totiž históriu slovensko-maďarského po
meru v maďarskom poňatí. Kramolín hradel na 
ňu asi takto: Maďari zaujali Uhorsko ako po
sledná vlna sfahujúcich sa národov. Kmeň tu 
obývajúcí víťazne premohli, ale dali mu najslo
bodnejšiu ústavu a násilne ho neasimilovali. Po
nechali mu národné zvyky, reč i vývoj; v XIX. 
století dali mu i rovnoprávnosf. Slovani boli 
však voči Maďarom nevďační a ideou pansla
vizmu hradeli obnovif niekdajšiu svoju moc. Ša
fárik tento panslavský pohyb začal a Kollár 
v ňom pokračoval. Obidvaja chceli za stoletie 
Europu. zaplaviť Slovanmi. lch myšlienku šÍrili 
hlavne kňazia. Klenovecký farár Pavel Sramko 
hlásal už r. 1825, že Uhorsko patrí Slovanom 
a že Maďari sú v ňom votre1ci. Palacký videI 
v Maďaroch klín medzi Slovanmi a ich najviičšie 
nebezpečíe. Ruský admirál Čičagov písal 11. 
apríla 1811 cárovi Alexandrovi 1., že Rakúsko 
možno premócf iba vtedy, budú-li získaní ra
kúski Slovani. Gróf Thun upozornil, že ČesÍ po
trebujú Slovákov a že Česko musí siahaf za 
Karpaty. Maďari sú Slovanom jednoducho 
v ceste a páchali by samo vraždu, keby neče
lili kh cierom. Panslávske zámery sa ujaly v Le
voči a v Prešporku a vďaka Fayovi boly od
kryté. Súčastnili sa ich Hurban, Hodža i Štúr, 
rokovali o nich v Mikuláši, na Brezovej i vo 
Vrbovciach, sostaviH aj memorandum, chceli 
svojsnem, univerzitu, techniku, školstvo, ba 
Hurban sa radil v Prahe o premene Rakúska 
v štát slovanský. Napriek odporu Kollárovmu 
búril Hurban r. 1848 proti Maďarom docela 
i branne. R. 1861 Hurban túto slovanskú pro
pagandu obnovil, chcel Slovenské okolie. zalo
žil Slovenskú Maticu a tri protimaďarské gym
názia. Utkvelá všeslovanská myš1ienka neza
nikla ani Hurbanovou smrťou. Budči napriek 

zákonu o rovnoprávnosti národností chcú zni- seli sme odvrhnúf... Nikdy v svojom živote 
čif maďarskú ústavu a hegemoniu. V čelo po- nepocítil som tak hlboko slová Hamletove o vý
stavil sa im Hurbanov syn Svetozár. Slávnosfou smechu časov, tlaku moci a svevoli úradov. Pod 
pri otcovom pomníku chcel to vere!ne osve~čif. tým dojmom som písal irikdmovaný článok. Pre 
T o by nepripustily ist,,: ani. ť ranCla, ~ngha a mňa nie je Hurban len mój nezapomenutef:ný 
Amerika a nemohlo pnpustIf teda am Maďar- otec ale okrem toho je on i výtečný muž mójho 
sko. Preto bolo treba túto hrobitovnú pomní- slov~nského národa, ktorý zaň pol stoletia pra
kovú demonštráciu úradne prekazif. Hurban coval, bojoval a trpel ... Ja nie som len jeho 
napísal proti tomu článok nie z urazenej piety! vlastný syn, ale spolu i verný a o~daný syn 
ale aby zas a novou zášfou poburov~l., MUSl mójho slovenského národa. Provokácla na hlu
byť odsúdený, lebo nemožno maďarsku ustavu bockom hrobitove naplnila ma preto bolesfou 
a národ vláčiť beztrestne blatom a Maďarom a hnevom. To bola kvapka, ktorá preplni1a ka
nadávaf besných psov. .. Hch utrpenía. U nás - zdá sa n;i - pokračujú 

Kramolín dohovorU za súmraku, a keď boly dra strašného latinského príslovla: "mors tua, 
rozžaté lampy, začal Hurbana hájif Pavel Mu- mea vita",*I) a k tejto zúfalej mienke svádz~ ma 
droň. Zaoberal sa hlavne psychologiou žalova- všeličo čo sa s nami robL Eudu nedávaJú sa 
ného článku. Maďari popierajú existovanie ná- školy, deti odvádzajú sa maďarčif na. dolnú ze~, 
rodnostnej otázky v Uhorsku, ale ona je a bud~, Slováci musia sa sťahovať do Amenky - to Je 
dokiar bude žif uhorská vlasf. V Uhorsku Je hlavne ono mors tua, mea vita. Preto ja. žalu: 
7 mílionov Maďarova 9 milionov Nemaďarov. jem, zastupujúc pri~cip ,humar:ity, dehnske~ 
Už príroda neznesie, aby 7 milionov rudí zhltlo lásky, rovnoprávnostI, ponadk~ ~ pravd,Y' Proh 
9 milionov rudí. Sv. Štefan to dobre rozpoznal maďarskej národnosti som nebunl. Po~~vam sa 
výrokom: "Regnum unius linguae imbecille et rozsudku porotcov. Ak vypadne v mOJ nep~o
fragile est.""') Už vtedy bola národnostná otázka" spech, tu opustí túto sieň viac odsúdený<:h: J~
ale panstvo latiny ju tlumilo. Nastúpivším pan- den živý, dobrý národ, jeden mrtvý muz a la 
stvom živých reči národnostná myšlienka sa ako dobrý syn a dobrt Slovák." 
zostrila a v mnohojazyčných štátoch nechápala Hurbanova reč pósobila, ale Hurban Vajan
národnosf jedna, prečo by nad ňou mala pano:' ský bol predsa o druhej rannej odsúdený na 
vať druhá, keď za latiny boly si rovnoprávné. rok do Segedína. Rozsudku povšimly si časo
Memorandum slovenské r.1861 uznalo síce ma- pisy skoro celej Europy. Zo slovenských písaly 
ďarčinu za reč diplomatickú, ale podmienilo o procese podrobne "Národnie noviny", z čes
uznanie národností a jazykovú rovnoprávnosfi ký ch "Národní listy" a "Česká politika". "Ceská 
k tej nedošlo, naopak Slováci bolí potlačení pri politika"!fv čiernych mračnách a modravom 
súdoch, v správe i v školách. Siahlo sa i na svite hromov nad Tatrami" videla í záblesk 
deti i na hroby, a tu treba brad ať psychologické osudovej pomsty, ktorá namieri, raz. pr.~ti ,Ma
pozadie Hurbanovho článku. Keď ani k hrobu ďarom (20. XII. 1892). "Moravska orhce dufala 
vodcu národa nesmel rud a rodina s vencami. tiež, že "z krvavej brázdy mučeníkov zíde 
Vajanský sa právom rozhorčil a nazval prípad mnohonásobné sema nových prorokov" (21. XII. 
hyenizmom. 1892) a "Hlas národa" veštil Maďarom krach. 

Okrem Mudroiía bránil Vajanského i Miloš Našinec" mal dojem, že na lavici obžalovaných 
štefanovič na podklade rýdzo právnickom. Do- ~edela skór maďarská vláda ako Hurban. "Naše 
kázal, že vláde ide menovite o pomaďarčenie listy" (1. 1. 1893) zahájily v prospech rodiny 
slovenského pokolenia, to že je vlastný pred- sbierky. "Kurjer Lwowski" (27. XII. 1892) vy
met pravoty. Hurban pokračoval len v seba- týkal Hurbanovi moskalofilstvo, ale maďars~ú 
obrane a dá sa naňho uviesf veta Níebuhrova: justíciu predsa len odsúdil. "Evovské "RusskoJe 
"Not kennt kein Gebot".**) Tú vetu ~nemo.žno slovo", "Galičkaja Russ", cetyňský "Svet", 
neuznat. Sliape-li sa po národe, nemožno-ll sa novosadská "Zastava" a "Branik" prejavily 
dovolaf práva u tyrana, tu vzbura z núdze voči Hurbanovi sympatie a pohrozily Maďarom od
potfačovaterovi je oprávnená, a kto toho ne- porom. V "Novom vremeni" v rade čísel za
uzná, je bedár. To vedel Niebuhr už r. 1820. oberali sa Hurbanovým významom pre Rusko 

Hurban Vajanský k svojej pravote poveda! a chválili pri tom jeho prácu o Tol~tom i jeho 
sám asi toto: "Tohoto procesu som nečakal. reč velehradskú. Nadšene sa postaVily za Hur
Ako novinár a ako spisovatef od pafnásf rokov bana i časopisy rumunské. "L'indépendance rou
pilno kritizujem všetky zjavy nášho politického maine" (23. IX. 189~) označila hluboc~ý .. pr~
a národného života, a nad to som Slovák, čo pad svatokrádežou " spáchanou na naJsvateJ-

." Vl k Ad 1" mňa neoprávňuje oddaf sa v tejto zemi Clt~ ších citoch civilizovaného c ove a." everu·, 
bezpečnosti ... Pomník na hrobitove v z.apadleJ Lupa" Gazeta transsilvania" a "Tribuna" 

" '" '1 b ti dedinke to nebol zvláštny národný prejav Slo- v svojich súdnych referátoch hovorl y o "o e 
vákov to nebola nijaká búrlivá demonštrácia.' barbarov" o "Pyrrhovom vífazstvu" a opakovaly 
Keď v'šak účastníci prišli, podobala sa dedinka výrok Mo'ntesquieov: II n'y a ~oint de plu~ 
vojenskému leženiu, a ani mojej matke nedovo- cruelle tyrannie que celle que 1 on exerc~ a 
lili podívať sa na pomník než na sto krokov. l'ombre des lois et avec les couleurs de la lUS

Policajná humanita chcela od nás legitimácie atice ..... ) Pre Hurbana písaly aj časopisy ne
pas k otcovmu hrobu; tak ponižujúcu milosf mu-

Oj KráYovstvo jednoho jazyka slabé je a krehké. 
'Oj Núdza nepozná prikázania. 

'j tvoja smrt - mbj život.. • .' 
• 0) Nieto ukrutnejšej tyranme ako ~, ktora }e vyko

návaná v Hern. ~ákonov a pod barvami. spravedhvosb. 
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mecké - len "Pressburger Zeitung" a časopisy 
madarské jednohlasne písaly proti a s nená
visťou. 

My v púšti morskej, daleký nám breh, 
čIn slabý - nuž nech vofno vetrom letír 
smrť naša ich a nie náš bude hriech! 

Mikuláš Aleš namaloval k procesu r. 1892 
slovenský kraj a v ň?m ovečku s tvárou Vajan
ského. Tvár Kramolmovu dal psovi a či líške, 
ktorá prenasledovala Vajanského. 

Ó beda, beda, slávnych otcov deti, 
ó, spomeňte si na prešlosti jas, 
z nejž mužná sila do slabých dňov svÍeti. 

Hurban nastápil vazenie až vo februári roku 
1893, sprevádzaný rodinou i priatefmi na mar
tinská stanicu. Dňa 6. februára došÍel do Se
gedína, ktorého povodeň v marci r. 1879 v "Po
kroku" i v "Národných novinách" opisoval. Te
raz v tomto bahnistom a často rozvodnenom 
meste bol odsádený ztráviť rok na malej ploche 
štátneho vazenia. 

Ó vzmuž sa, rod moj! Svrchovaný čas! 
Sv. Hurban Vajanský. Terciny. 

Vy s t o u pen i M a s ary k o V o 
a O m I a d in a. 

Dr. Albert Pražák: Hurbanovia va viizeniach. 
Žilina 1923. 

v' I?nev~~' dubna 1892 ministr spravedlnosti na
ndd zndlt okresní soud v T epHcích (Wekelsdorf). 
Byl t? pokus, jímž by vnucen byl čechům kom
:pr~mls, který~. oni zamítali. Odpověděli obvi
nUJlce hr. Schonborna, že porušil ústavu a žá
dal~, aby, dán v~yl ,do obžaloby. Ma; ary k 
s ra~nosb a u;cItosb, které vzbudily živé po
~nutt, upozornIl na nebezpečenstvÍ, hrozící ne-

.. (D:~hý raz bol Hurban Vajanský odsúdený na 163 dni 
vazenla v Banskej Bystrici pre uvftarue redaktora A. Pie
tor~, vracajúceho sa po odsúdení do T. Sv. Martina a 
trefl raz na 62 dní do vazerua vo Vacove pre článok 
"Neustávajme" z r. 1902, v ktorom vytýkal Maďarom 
že Slovákem berú reč a národnost.) • 

6 vzmuž s a. rod mójl 

Ach, . darmo u nás v poplach bije zvon, 
hlas Jeho zomre v granitovej stráni! 
Nadarmo zuní búrnej piesne tón! 

Nás pred záhubou nikto nezachrání 
ba ani povesť nespomenie rod ' 
čo napadnutý kvífbou len sa hráni. 

Nik nezastaví prísnej súdby chod, 
a tá nás ťahá do tmy zabudnutia, 
už práska stavby bohumilej svod, 

už prvé stIpy z podstavcov sa rúťa 
až k nebu kundolí sa z ssutín prach, 
a nad ním hladní krkavci sa krúfa. 

Kde pozreš, samá sIabosť, samý strach 
sbor silných otcov klesol do mohyly, ' 
sbor našlch. umných blúdi v pustých snách. 

V kát bezpečný sa už i mládež chýlí 
jej strašná borba, hrozný v potu deň'
mier bez borby jej vítaný a milý. 

I milá ?eha, milá, makká lieň, 
dar majetku a plná čaša slasti, 
vin. potecha a celovanie žien ... 

Nech národ ide trebárs ku priepastí, 
nech orgiou si bláha vrahov pluk, 
nech rud náš hynie v zákernickej pasti ... 

Nech rozhostí sa celé peklo múk 
a dam on tmy nech svetlo naše hasí, 
nám obranný štít padá z chabých rúk ... 

My tešíme saJ inu, také časy, 
tak súdeno nám, taký sveta beh, 
kto proti torkým tupá ocef tasí? 

Jen Čechům, ale vší říši. 
,,~luvíte vúči nám," pravH v sedění dne 

18. lIstopadu, "vždy o celé německé kultuře 
myslíte při tom vždy na to, co se koná v celé 
říší německé, kdežto my, chceme-li se i v této 
věci nějak srozumět, musili bychom si vzít za 
~ěřítko Němce v Rakousku... V zájmu va
s~m . " pokládám za velikou chybu, že se dá
vate v takovou duševní závislost na Němcích 
v říši ... , že nijak neužíváte velikého nadání 
kt~ré jest v německých Rakušanech ... Nekla~ 
melte se v té věci, chcete-li v Rakousku mít 
program positivní, nejen negativní vůči nám, 
musíte mnohem rázněji pracovat, duševně mno
he!D- rázněji se osvědčovat a síly, které spočí
V~Jí ve vaší národnosti, mnohem více a lépe 
pestovat, než dnes činíte. A co do politické 
stránky, pánové, nevěřte, že jste před námi, 
Čechy. .. V tomto století vývoj Rakouska do
stává svůj ráz hlavně od národů neněmeckých. 
~~dař! jsou to, Poláci, my Čechové, SlovÍnci, 
vSlcknl ostatní, kteří tomuto všemu procesu 
kulturnímu, tomuto všemu procesu přerodnímu 
poskytují vnitřního jádra a barvy ... Němci po
~ěvad~ to p.řece vidí a uznávají, myslí ovŠem, 
ze ~,e JIm děje, křivda, ,k~yž se vyvíjíme, a proto 
slyslme neustale velke zaloby o národním utla
čování s naší strany. A skutečně se neděje nic 
jí~ého, než že, což ovšem dlužno připustit, naše 
narodnost v mnohých oborech se vyvíjí nepo
!D-ěrně ,s}h:ě. ~ár?d, k~erý je tak silný a čerstvý 
Jako nas, Je-h ubskovan, musí ovšem v různých 
oborech. uplatnit svou energii životní, a to se 
také děj e. A jestliže však při tom to, co se po
sud pokládalo za německé, se restituuje in Ínte
grum, pak nechápou Němci, že tento vývoj je 
zcela přirozený, a že to není žádné znásilnění 
Němců ... Pánové! Nechceme býti jen trpěni; 
nechceme být pokládáni za nevyhnutelné zlo, 
nýbrž chceme být uznáni za plnoprávné občany 
tohoto státu, chceme svým českým způsobem 
a mravem v Rakousku být uznáni bez výhrady 
a plnou měrou ... My nechováme žádného záští 

proti Němcům ... Ale pravda jest, chceme české 
státní právo, protože je to naše politické právo, 
a chceme je dále z důvodů hospodářských. Ne
chceme, aby země koruny české byly tak při
lišně vykořisťovány ku prospěchu druhé polo
viny říšské. Pánové! Mohu vám politický smysl 
našich státoprávních snah krátce a přesně takto 
vytknout: proti Uhrám a jejich převaze není 
jiného prostředku než zřízení českého státu:, 
pokud český stát, z něhož zároveň s Uhrami 
povstalo Rakousko, není znovu zřízen, potud 
Rakousko nemůže nalézt svůj přirozený základ 
proti uherskému státu. Jak státy povstávají, tak 
se udržují. Rakousko povstalo hlavně spojením 
uherského a českého státu. Ve chvíli, kdy his
torický vývoj přikročil k znovuzřízení uher
ského státu, je to týž přirozený historický pro
ces, který také utvoří a musí utvořit českt 
stát. .. Chováme jistou nedůvěru ne tak prob 
Německu, jako proti Prusku, a nechápu, jak by 
se stanoviska rakouského tato konservativní 
síla v českém národě mohla býti zneuznána, a 
proč by nemělo jí být využito navzdor troj
spolku ... Mám za to, v trojspolku vítězí zvláště 
Německo. A co to znamená pro nás, i pro Po;; 
láky, ba i pro Maďary? ... Trojspolek od na
šich odpůrců se vykořisťuje ve smyslu protíná
rodním a zvláště protičeském, a již proto národ 
český nemůže tento spolek přijímat bez velké 
nedůvěry. .. Včera jeden řečník s oné strany 
(levice) pravil, že Němci vlastně nejsou proti 
slovanským národům a že nejsou proti českému 
národu. To však, pánové, bohužel, není správné. 
Nejen Němci, nýbrž i vrstvy vládni jsou vždy' 
ještě proti nám. Nechci pripomínat, co svobodný 
pán Dumreicher nedávno řeklo poněmčení Slo
vincův a Čechů; dovolte mi však, abych vám 
přednesl brožuru, o níž se poslední dni mnoho 
mluvilo: "Právo a povinnost poněmčit Čechy a 
Slovince" od Matěje Ratkovského, prefekta 
právnického a bibHotekáře c. k. tereziánské 
akademie. .. Ano, pánové, nebudou-li poněm
čeni, je to hřích - to je zde - aby zajisté 
nejširší masy konservativního lidu v Rakousku 
hned odsoudily hříšnost slovinské a české ná
rodnosti. A tento hřích musí, ne jak nás učí 
křesťanstvÍ, být odstraněn pokáním, nýbrž 
očistně musí zakročit státní moc... Rovno
právnost jazyků ... je nesmysl, neboť česká a 
slovinská řeč jsou bezcenné, a státní vláda je 
povinna poněmčit český a slovinský lid ... 
Němci v západním Rakousku by se spokojili 
s právním postavením, které zabírají Maďaři a 
jejich řeč v Uhřích, a zajisté rádi by dali své 
svolení, aby HaHč byla uvedena v podobný po
měr k západnímu Rakousku, v jakém Chorvát
sko je k Uhrám. Kdyby opravdu němečtí nacio
nálové, ba kdyby dokonce všickni Němci ra
kouští gravitovali do Berlína, Habsburkové by 
se nestali vasaIy Hohenzollerů, protože německé 
Rakousko aspoň - prosím, všimněte si - mohlo 
by činit nárok na. samostatnější postavení v říši 
německé, nežli má Bavorsko ... Co učinil tento 
úředník c. k. Teresiana, soustavně se provozuje 
v Rakousku a Německu ... Fr. Loher, bavorský 
historik, který se v letech sedmdesátých po
ohlédl po poměrech rakousko-uherských, míní, 

že jest jen jedna možnost: že Ceši a ovšem 
i Madaři budou poněmčeni. Totéž praví docent 
národního hospodářství na universitě lipské 
Walcker ... Ale, pánové, na tyto hlasy nekladl 
bych tak velkou váhu, kdyby nebylo mnohem 
významnějších hlav v Německu, které tuto ideu 
soustavně s nadšením, s obratností a s přesvěd
čením vypravují velmi vnímavé mládeži. Jméno 
Lagardovo bývalo často jmenováno, a zvláště 
vám, pánové z tábora německonacionálního, ne
musím vykládat, čím vám byl Lagarde... Jen 
zcela krátce ukáží, čemu tento znamenitý, ne
závislý a samostatný myslitel po desítilelí učil 
německou mládež: "Rakousko musí být po
kládáno za osadu Německa; Rakousko samo 
o sobě nemá oprávněnost k existenci; Ra
kousko, chce-li mít účel, musí si vytknout za 
cíl, poněmčit všechny Slovany." Jediné Jihoslo
vany vyjímá Lagarde. Všíckni ostatní kmenové 
říše podunajské, zahrnuje v to i Maďary, jsou 
vlastně na obtíž Evropě, čím dříve zaniknou, 
tím lépe pro nás í pro ně. Podobají se obcho
dům kupeckým, jež pracují s nedostatečným 
kapitálem. Jako zajisté nemůže být žádné po
litiky reuss-schleiz-greiz-lobensteinské, tak ne
možno je království vladiměřské nebo vévod
'ství osvětimské nebo Wenzelland. Istrie musí 
být pojištěna Německu za východisko němec
,kého obchodu na Adrii a do Afriky, Jablunkov 
smí jen němčinu slyšet, a odtud vlna půjde na 
jih, až nic nezbude z těchto bídných nárůdků 
císařského státu ... Vymoci mír v Evropě, praví 
se, bez trvalého obtížení svých příslušníků, 
může jen Německo,jež sahá od Emže k ústí 
Dunaje, od Klajpedy k Terstu, od Met k Buhu. 
protože jen takové Německo dovede se oh živit, 
jen takové Německo se svým stálým vojskem a 
jeho první zálohou může porazit Rusko s Francií 
spojené. S Čechy a podobnými Hdáčky nesmíme 
pěkně zacházet. jsouť naši nepřátelé a musí 
s nimi podle toho naloženo být. Nemůžeme Ra
kousko jinak zachovat, nežli jestliže je bez
ohledně poněmčíme ... '" Pánové, stopujte to, 
co se děje v Německu, a poznáte, že tyto myš
lenky, přičlenit Rakousko k Německu, poněm
čit Rakousko, nabyly v Německu určitých po
litických forem, Pánové! Nejsou to ... výstřižky 
z novin, Mohl bych vám ukázat z celého vý
voje německého myšlení - pokud se vyjádřilo 
v krásné literatuře a filosofii od času Hegla, 
jenž německý národ prohlásil za samospasi
telný - že v Německu tyto ideje skutečně 
hrozí přejít v tuk a krev, a nesmíte proto nám 
mít za zlé, jestliže isme na stráži a bedlivě si 
všímáme toho, co se děje v Německu a v ně
meckých stranách v Rakousku. Nenamítejte 
mně, že to jsou teoretikové, universitní profe
soři v Gottinkách, v Mnichově a jinde. Ne, tyto 
teoretické požadavky se stávají makavě prak
tickými. Vizte na příklad ještě oblíbenějšího 
filosofa Edvarda Hartmanna. Ten, jak víte za
jisté, před několika lety vznítil se svého stano
viska otázku a pro Německo stanovil prostě 
program: Vyhubit! Koho vyhubit? Poláky a 
všecky, kdo nemluví německy ... To není žádná 
stanovená teorie, nýbrž to je teorie toho, co 
železný kancléř, kancléř krve a železa, násilím 
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a penězi provedl v Poznaňsku. Nemyslím, že se 
takové zesurovění stalo v zájmu německé kul
tury ... mám za to, že jsem na příslušných mí
stech podrobně pozoroval a pro své názory 
přednesl důvody. Neuvedl jsem jen osamělé 
skutky, je to systém, jejž jsem vám odkryl a jenž 
se uplatnil ve velkém i malém, jenž v pochyb
nost uyádí ~xist~nci Ra~ouska jako státu, jak 
se VyVinul hIstorIcky, a Jenž upírá oprávněnost 
životu našemu, slovinskému, polskému a vůbec 
všem slovanským národům ... Nuže pánové to . ' , 
JSou smutné a znepokojivé úkazy, a veliké hnutí 
v národě českém, jež se jeví nyní, není než od
povědí na toto soustavné ohrožování ... Proto se 
nedivte, má-li se český lid nejen na pozoru ale 
organisuje-li stráž, o níž starší pokolení vl~ste
necké v Čechách nemělo ponětí." 

v"Neznáme žádného českého státu," odpově
del mu poslanec slezský Menger. "Pokládám za 
velezradu mluvit o dosavadním státu českém, 
Ano, ,velez~ádci, jste ~y! Velezrádci jste vy, když 
mluvlte o ceskem statut Mluvíte o nevhodných 
výrocích Ratkovského, jichž já lituji. Ale tak 
nebezpečným velezrádcem není on, jako vy a 
p:?fesor Masaryk." Většina přerušovala ho vý
krtky nevole. "Prohlašuji, že není žádného 
Němce v celém Slezsku, který by založení čes
kého státu neprohlásil za velezradu." 
Vášně, které vřely, náhle vybuchly. Jest ne

mo~~o, psal "Wiener TagblaU", vylíčit vřavu. 
Am Jeden poslanec není na svém místě poslu
chači na galeriích křičí a syčí. MladočeŠi pod
porováni jižními Slovany, jako šílení hlučí: Od
volat! odvolat! Levice volá: Myslíte, že vše sne
seme? Pť?kračujte, Mengere! Volnost slova! Vý
borně! Ejhle, muž! Takových, jako on, bylo by 
nám třeba více, umlčeli bychom je jistě! - Vi
dět všude jen paže zdvižené a ústa otevřená. -
Tvrdíte, že jste národ vzdělaný, dokažte to! -
Odvolat, ospravedlnit se! - Tak vy zacházíte 
s Němci v Čechách! Předseda volal Mengera 
k pořádku. Centralisté protestovali. Engel, který 
má hlas stentorský, postoupil do přední řady, 
kolem něho Mladočeši: Nebude mluvit, nesmí!--.. 
Po dlouhém zápase bylo třeba ukončit schůzi. 

Tyto násilnosti měly svůj epilog na sněmě 
pražském. Když nejvyšší maršálek chtěl proti 
Jednacímu řádu dát na denní pořádek návrh 
o zřízení nového soudu krajského v Trutnově, 
zpravodaj byl zahrnut salvou pískotu; lomoz se 
obnovil pokaždé, kdy se pokusil promluviti. 
Tvářil se, jako když diktuje svou řeč stenogra
fům; byli napadeni, bombardováni vším mož
ným: mnohý z nich byl Čech a odmítl pomáhat 
Němcům. Galerie tleskaly Čechům. "Sta ruk 
bylo pozdviženo, sta hrdel křičelo, pěsti dopa
daly na stoly, pulty praskaly." (Zasedání dne 
21, dubna 1893.) - Unaven bojem, maršálek 
prohlásil sedění za skončené. 

Zavládl opravdu stav revoluční. Němci poru
šili zákon zvrácením jednacího řádu a Čechové 
násilí odrazili násilím. Rozčilení se šířilo ze 
sněmu do ulic a nabývalo rázu protidynastic
kého. Hymna rakouská byla přijata s význam
ným mlčením a posluchači zanotovali M a r
s e i II a i s u. Na sta studentův a dělníků s od
znaky všeslovanskými šlo manifestovat na bo-

jiště bělohorské; četná shromáždění se prohla
šoya}a p~~ y~eobe~~é právo h!as.ovací a poli
ceJm strazUlcl, kten se pokouseh rozptýlit je 
by~i ztý:á~i ?d lidu. Dne 17. srpna 1893 kapel; 
vOJenske, Jez koncertovaly na Staroměstském 
nán:ěst~ v předvečer narozenin císařových, byly 
vyplskany od obecenstva; potom tlupy mani
festan~ůse rozptýlily do ulic, spílaly Němcům 
a rozbtly okna šlechtického kasina. Bylo se obá
vat vážnějších nepokojů v den 12. září kdy 
vlastenci chtěli velmi okázale oslavit re~kript 
jímž císař r. 1871 slavně uznal práva korun; 
svatováclavské. 

Vlv~dy, , Lež sv~ c~ováním nedovedly si za
SIOU~lt vaznost. narodu, uchylují se k násilí; zří
zenCI Taaffovl, aby ospravedlnili výjimečná 
opatření, k nimž byli dohnáni podle osvědčené 
praktiky, vynalezli spiknutí Oml a d í n y. 

Roku 1889 utvořila se skupina mladých po
krokářů, jejichž orgánem byl "Č a s o p i s č e s
k é h o s tu den t s t v aH. Byla to strana radí
ká.l~~ socialistická, směrů poněkud neurčitých 
a JejIch program vycházel z formulí BeUevillo
výc~ .l1869j, ~romíšený některými neurčitými 
remIniSCenCemI Bakuninovými. Hlásali smír tříd 
a chtěli připravit masy k rozhodujícímu útoku, 
který nevyhnutelně měl jim brzo nastat. Tím 
byH přivedeni k tomu, aby vešli ve styk s děl
níky. 
Před samým koncem éry absolutistické ně

kteří spisovatelé pochopili potřebu zlepšit po
stavení tříd dělnických, a František Šimáček 
v lIP o s 1 u z P r a h y" s dojemnou a důraznou 
výmluvností hlásal dobrodiní sdružování. O něco 
později r. 1867 skupinou dělníků byl založen 
č~sopis liD ě 1 n í k" a r. 1868 zřízen první pod
mkatelský spolek dělníků pražských, řečený 
,,0 u 1", přičiněním dra Františka Lad. Chlebo
ráda. Tento vůdce dělnictva příslušel ke škole 
klasických národohospodářův a jeho polemika 
nejeví stopy vlivů socialistických vlastně 
:řečených. To se vysvětluje snadno: průmysl 
český byl ještě málo vyvinut, továrníci byli cel
kem Němci a touhy po vymanění hospodářském 
se splétaly se snahami o politické osvobození. 
Ježto však výsledky podniků založených pod
nětem Chleborádovým byly dostí skrovné, ně
kteří dělníci pomýšleli, vymanit se z vedení 
vůdců, kteří špatně znali jejich potřeby; tvořila 
se sborová družstva a za vlivu nauk Marxo
vých a Bebelových osamělé skupiny počaly se 
tázat, zda je v jejich opravdovém prospěchu, 
aby se účastnily hádek, jimiž se proti sobě štve 
měšťanstvo obou národů. 

Jako se často událo téměř všude, úřední in
spirátoři politiky české, i nejsvobodomyslnějšÍ, 
na místě aby hleděli porozumět povaze tohoto 
stavu duševního a uspokojit požadavky spra
vedlivé, dali rozkolníky do klatby a dovolávali 
se proti nim pomoci policie a soudů. Tato tak
tika, málo šlechetná, prospěla propagandě mezi
národních sociaHstů, kteří se snažili znenáhla 
vyloučit otázky národnostní a spojit všecky děl
níky ve společný boj proti továrníkům. Ostatně 
tento vývoj se dál velmi pozvolna a protože ka
pitál přes poměrný pokrok čechů zůstával z ve-

liké části soustředěn v rukou Němcův a Židů, 
hnutí dělnické přes hlučná prohlášení podrželo 
ráz protiněmecký a protižidovský. Teoretikové, 
poslušní nauk Liebknechtových a Bebelových, 
marně mluvili o všeobecném bratrství: když čeští 
dělníci přicházeli o práci do krajin severních, 
byli vydáni mnohonásobným ústrkům, a jejich 
záští, nedobře vyhaslé, znovu se budilo snadno. 
Snášeli netrpělivě vedení vídeňské a žádali 
organisaci méně tuhou. Zvláště mladí lidé tou
žili po volnější činnosti a pq programu, vyho
vujícím lépe jejich postavení. Stali se podezře
lými velekněžím strany, kteříž obviňovali je 
z oportunismu, a to sblížilo je s pokrokovými 
studenty, s nimiž také bylo velmi přísně jed
náno od Mladočechů. Takto se utvořila r. 1893 
strana p o k r o k o v á, jež měla své listy "N e
o d v i s los t", "N o v é pro u d y", !fP o k r o
k o v é 1 i sty" atd., a jež získala dosti hojných 
přívrženců zvláště na Kolínsku, kde se od XV. 
století zachovalo vždy revoluční ohnisko. 

Nová skupina se skládala skoro výlučně z ji
nochů, její program byl mlhavý a velkolepý, její 
myšlenky šlechetné a nejasné. Domáhali se 
plného vývoje jednotlivcova a zkázy řádů, jež 
jsou na překážku rozvinutí osobnosti. Přičítali 
velikou důležitost obnovení národnosti české a 
nevěřili, že by nevyhnutelnou její podmínkou 
byla existence Rakouska; snili o republice fe
derativní, ač se jim zdálo, že nenastala ještě 
chvíle, aby vyložili své poslední tužby. úřady 
bděly nad nimi přísně; jejich časopisy byly pra-', 
videlně zabavovány, a vláda doporučovala je 
zvláštní pozorností velitelů četnictva a policej
ních komisařů. Jejich skutečný vliv byl velmi 
slabý a jejich prostředky k činnosti skoro žádné; 
jádro jejich houfce záleželo z nadšenců docela 
nevinných, kteří křičeli na prázdno a kteří, . 
když se vybouřili, byli určeni stát se pořádnými 
advokáty a úzkostlivými měšťáky. 

Vedle těchto pokrokářů byl v Čechách velký 
počet spolků mladých lidí, více nebo méně pra
videlně ustavených, klubů divadelních ochot
níků, sdružení studentských, odborů k studiím 
sociálním. Mluveno tu vysoce a rokováno zu
řivě. V těchto společnostech obcházelo několik 
podezřelých zřízenců, kteří naslouchali, neroz· 
uměli vždy, a aby si zasloužili své odměny, 
vynášeli jednání ve světle nejfantastičtějším, ba 
často si je docela vymýšlelí. Představení policie, 
klamaní těmito zprávami, dychtiví také doká
zat svou horlivost, pojali konečně podezření, že 
trvá hrozný tajný spolek, jehož vůdcové řídí 
manifestace lidové a v úkrytu připravují útok 
revoluční, Oml a d i n a. 

Je velmi pravděpodobno, že někteří radiká
lové čeští byli účastni nepokojů roku 1893, ač 
důkaz právnický nebyl o tom proveden. Obža
lob a zjistila nádto, že mnozí z těchto mladých 
lidí čita.jí rádi knihy revolucionářské a že jejích 
nadšení dynastické je vlažné. Poněkud to slabé 
snad známky pro zahájeni procesu z velezrady! 

Dne 12. září 1893 lid se hrnul na ostrov Žofín, 
kde poslanci mladočeští pořádali banket. Dva 
policejní komisaři zapověděli shromáždění a 
protože se líd nerozcházel dosti rychle, stráž-

níci tasili šavle a rozehnali manifestanty. Druhý 
den nato malý stav obležení byl vyhlášen nad 
Prahou a předměstími; se zatýkáním počalo se 
již o několik dní dříve; uvězněno takto asi dvě 
nebo tři sta osob, především ovšem redaktoři 
pokrokářských novin j\. Raš í n, K. S t. S o
k o I, A n t. tl a i n, J. S k á b a, všichni domnělí 
náčelníci spiknutí, kteří, jak pravil jeden z uda
vačů, "byli tak opatrní, že dávali vše vykonávat 
druhými členy spolku a sami se nezúčastnili 
žádné demonstrace". 
Pokračování procesu odpovídalo tomuto za

hájení. Konečně ponecháno nazdařbůh ve vě
zení 77 obžalovaných; někteří pobyli až šest 
měsíců ve vyšetřovací vazbě. Soud byl opravdu 
ve velkých rozpacích, když jistý Mrva, jehož 
úloha v této historii byla velmi podezřelá, byl 
zavražděn (dne 23. prosince). Policie rychle naří
dila zatčení tajemníka klubu poslanců mladočes
kých Čížka, ba pokusila se zaplést do věci He
rolda, Vinníci, kteří byli velmi brzo vypátráni, byli 
dva nerozumní výrostci. "To, co jsem vykonal 
s Dragounem," vypovídal jeden z nich, Oto Do
ležal, "učinil jsem z vlastního popudv.. Dohnalo 
mne k tomu jednak záští proti tomu člověku, 
jenž mne zradil, přivedl do vazby, připravil 
o práci, a pak proto, že jsem se nemohl klidně 
dívat na j,eho obojetné mrzké jednání. Sám se 
mi přiznal, že bral peníze za udání svých sou
druhů, a na druhé straně zase naváděl tytéž 
soudruhy k nezákonitým skutkům. Můj cit se 
proti tomu vzbouřil, já to nemohl již snést ... 
Další příčina našeho skutku byla ta, že se Mrva 
dal před námi do zpívání písně "Kto za pravdu 
horf', v níž se slibuje zrádci smrt. Píseň ta pů
sobila na nás hrozně. Dragouna píseň ta roze·, 
chvěla a vtom skočil po Mrvovi." Tento Mrva 
byl hrbáček, trápený chorobnou touhou po pověsti, 
takže podle výroku státního zástupce "rád se 
chlubil a v úmyslu, aby udělal dobrý dojem, při
kládal si název tajného". Výpovědi tohoto lži
zvěda tvořily hlavní podklad spisu obžalova
cího. K svědectví povoláni však také někteří 
odsouzenci pro sprosté zločiny, kteří nejčastěji 
přestávali na nejasných výpovědech. Jakmile 
se odvážili udat přesné faktum, byli usvědčení 
ze lži důvody nepopěrnými. Několikrát odvo
lali své výpovědi. Státní zástupce prohlásil, že 
nikdy neslyšel tolik křivých svědectví; vysvět
loval je postrachem, který působila stále Omla
dina. Obžalovaní dokázali, že tajní převzali 
z románu Sabinova plán spiknutí jim připisova
ného; bylo jim odňato slovo. Advokáti po mar
ném úsilí, aby šetřeno bylo práva obhajovacího, 
byH přinuceni vzdát se svého úkolu. To neva
dilo nikterak soudu, aby neodsoudil Sokola na 
třinácte měsíců do vězení s denním postem kaž
dého čtvrtletí; 68 ostatních obviněných se roz
dělilo o devadesátšest let žaláře; jednomu z od
souzených bylo šestnácte let. 

Stav obležení v Praze, proces pošetilý a od
porný, vášně rozpoutané, panovník v nelásce, 
takovýto byl smutný epilog ministerstva, jehož 
prog'ramem bylo usmíření národů. Steinbach 
sugeroval kabinetu myšlenku opravy volební, 
jež by odvrátila myslí od hrozících otázek. Pro-
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středek se líbil T aaHovi, jenž jako Bismarck 
věřil v poddajnost všeobecného práva voleb
ního a předpokládal, že vášně národní jsou 
méně příkré ve třídách nižších než v měšťan
stvu. Navrhl říšské radě rozšíření práva voleb
ního na každého občana, který by uměl číst a 
psát a vykonal povinnost vojenskou' rázem po
čet voličů byl by vzrostl s jednoh~ a půl na 
čtyři a půl milionu. 

o m I a d i n a. 

Je tichý srpnový večer. V zahrádce plné sazí 
za velikým domem na V ácIavském náměstí sešli 
se hoši. "Šotek" - Ziegloser vede čtyři své ka
marády do altánku a zde skryti za haraburdím, 
v úplné bezpečnosti a ústraní, neviděni, stíněni 
korunami uchřadlých stromů, při malém svě
télku, skloněni nad hektografem píší a snímají 
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Arnošt Denis: Čechy po Bílé hoře. 
Přel. J. Vančura. 2. vyd. Druhý díl. III. kniha. 

Praha 1911. 

z .. P i sní O t r O k a". 

Zas naděje mi v prsou klíčí, _ 
lesk hvězdný hustou chmurou kmit' i 
zas pevněji se hlava tyčí _ 
v noc padl svěží jitra svit: 

To slibné jitřní vzplání, 
ten hvězdný jas 
jsem zočil z nenadání 
ve stínu juných řas. 

Když nad skrání mu kadeřavou 
pěst zafal strážce surový, 
hoch nezbleď se skloněnou hlavou 
a nespjal ruce s okovy, 

lec hrdě vznesl skráni 
a vzdorně oči zveď 
a v těch jse~ znenadání 
svit nové doby vzhléď. 

To nebyl rabský pohled chabý, 
jenž zbaběle se chýlí v prach, 
kdy stačí důtek zámih slabý, 
v ráz ubít krátký čínu vzmach. 

Ve stínu mladé brvy 
ten zrak se divě lesk', 
i ak blízké bouře prvý 
by z něho sršel blesk. 

Mně vzešla útěcha z té záře, 
že předků stín v nás předce zbyl, 
že nevyssál hnět otrokáře 
krev jejich všecku z našich žil, 

že jiskry, jež jsme střehU 
vždy v duchu zjařmeném, 
se v srdci synů zžehly 
tím jarým plamenem. 

Nech! palčivá i výtka srší 
z těch zraků mladých v naši hruď, 
nech! na čas jejich zápal zvrší 
jen bídu naši - vítán buď. 

Buď zdráv, ty jarní blesku, 
jenž svítáš z juných řas 
a věstíš v noci stesku 
nám brzké spásy jas'. 

Svatopluk Čech. 

sta lístků s hesly. 
Oh! Co nenávisti trysklo chlapeckým pís

mem z pera malého Zieglosera: 

Třes se, tyrane rakouský! 
roztrháme tě na kousky, , , 

A vážný, zamyšlený Václav Čížek píše vy-
psaným svým písmem a v očích mu leží mrak: 

Hus slovem, 
Žižka palcátem, 
Havlíček vzdorem, 
a my - činem ... 

!Ibitě se kmitají ruce velikého Otta, Hellera 
a Sulce, pomáhající Ziegloserovi a Čížkovi, neboť 
je třeba již zítra míti zásobu těchto lístků s hesly 
velezrádnými. 

Malá tiskárnička chrlí sta lístků s hesly stejně 
nenávistnými. .. - Zítra. 

Je večer dne 17, srpna 1893. 
Ulicemi Prahy proudí davy lidí, čekajících na 

"štrajch", až totiž vojenská hudba s lampiony 
a za zvuků pochodových písní bude procházeti 
ulicemi, k oslavě 18, srpna, dne narozenin 
císaře Františka Josefa 1. ... 

Mládež plní ulice vedle -těch, kteří si vyšli 
pro oslavu. Je vidět mihnout se vážného Ant: 
Haina, přísnou tvář_ Dr. Rašína, vysokého So
kola, pohyblivého Skábu, jde ulicí do ramen 
trochu schoulený Pravoslav s mladičkým bratrem 
Josefem, jdou všichni tři bratří Dutkové, prudký 
Bořka Weigert s hezoučkou a úsměvnou sestrou 
MHevou, je tu obdivovaný a všemi milovaný 
JUC. Ant. Čížek vedle zasmušilého svého jme
novce Václava, hbitý Ziegloser s kapsami lístky 
napěchovanými, vysoký Soukup, jemu po boku 
štíhlý student B. Němec, usměvavý, milý Truh
lář - Trugler, vlasatý Klofáč, Duda, Grosman, 
plachý Tuček, Synáček, Holzbach a mezi nimi 
pitvorná, křivá, šaškovitá .postavička Rudolfa 
Mrvy, stále někoho se držící... Jdou skupiny 
členů spolku "Žižkovan", jimž se dostalo výzvy, 
aby přišli pro testovat proti oslavě císaře rakou
ského .... 

Přišli všichni, na které bylo spoléháno, a přišli 
ti, komu bylo dále řečeno, Bylo to jako lavina, 
rostoucí každým krokem. 

A celé to nesmírné množství studentů, děl
níků a občanů spojila jedna silná vůle, jedno 
'horoucí a svaté nadšení, jedna nesmírná láska 
a jedna nesmírná nenávist ... 

Byl to projev nejkrásnějšího bratrství srdcí a 
myšlenky. 

Staroměstské náměstí se naplnilo. 
Nad hemžením lidí tyčil se k večerní obloze 

mariánský sloup jako vykřičník výsměchu proti 
místu. kde sťati byH páni a porobena vlast Habs
burkům .... Zaleskly se ohromné. vyleštěné ná-

stroje vojenské kapely, zamodralo se sukno 
stejnokrojů, zablyštěly se svátečně vyleštěné 
knoflíky a již se zvedla ošňůrovaná hůl kapel
níkova a první zvuky nenáviděné rakouské 
hymny ostře proťaly vzduch.,. 

Oči všech hochů střetly se v jediném doroz
umívajícím pohledu a ozval se naráz, jakoby na 
neviditelné znamení strašlivý hlomoz! Skřeky 
trumpetek, výskot píšťal, ostrý hvizd, jekot 
frkaček, a vzmáhá se hrozný jekot, chechtot, a 
v nevýslovné směsici výkřiků zaniká hudba úplně 
a přestává hrát. V té chvíli zahlaholí náměstí 
písní, jakoby zpívanou jediným hřmícím a burá
cejícím hlasem, bouřnou odvahou a silou a vy
bičovaným utrpením k nesmírnému proj evu , ... 

"Pryč s tyrany., ." 
Srdce bijí poplašně vzrušením, a nad hlavami 

zástupů rozletí se na tisíce bílých lístků s hesly 
a padá do nastavených dlaní ... 

Hudba je umlčena. Ve spěchu opouští staro
bylé náměstí, půdu, kde zpečetěna byla poroba 
národa smrtí pánů. , . Kde vztyčen byl k potupě 
mariánský sloup k díkučiněnf, že pomocí papež
ského Říma poroben byl svobodný a slavný ná
rod ... 

Hudba spěchá dostati se s horké půdy, Proud 
vine se Za ni Celetnou ulici, Prašná brána chvěje 
se svými starými zdmi až v základech pod ohla
sem kročejů a zvuky písně revoluce: 

Dále jen, dále jen 
vznesme zpěv ... 

Do hlomozu a hluku řinči sklo rozbitých oken 
"Slechtického kasina" a hotelu IIU císaře Rakou. 
ského" •..• 

Praha Se chvěj e, jásá, bouří, .. 
A ohromný projev lidu zdá se býti projevem 

vůle boží ... 
Je to projev nadšení, odvahy a je tak silný, 

že zbavuje odvahy i pány na policii, že nevzmá
hají se v ohromném překvapení ani na veliké 
zákroky. 

A davy rozcházejí se jaře do svých domovů 
a vlahá, růžemi provoněná noc srpnová temnou 
svou peruti haH smutně opuštěné Hradčany a 
starý Radecký, maršál rakouský na pomníku, 
stoji nehnutě na Hradčanském náměstí v póse 
dobyvatele, na hlávách svých voj áků .... 

---....,..---
A druhý den jé zalarmována policie. vojsko 

v pohotovosti čeká na dvorech kasáren. Ale čeká 
marně. Praha je tichá a ulice liduprázdné.- A na 
Vinohradech v zastrčené uličce, v malé hospůdce, 
bzučí hlouček mladých hochů stlumeně: 

Kto za pravdu hod 
v svatej obeti, 
kto za f1.ldstva právo 
život posvatí, 
kto za krivdu biednych 
slzu vyroní, 
tomu pieseň moja 
slávu zazvoní .... 

Mohutný orgán Fejfarův, tlumen opatrností. 
zanotil: 

V staňte z hrobů dávných, 
staří Čechové! . 
Matičku nám souží 
cizí vrahové. , .. 

A malý Dutka vpadá vysokým svým tenór
kem: 

Vstaň, ty Žižko slavný, 
se svým palcátem, 
vstaň, Prokope chrabrý, 
zamávej cepem! 
Seřaďte se všichni 
kolem matky své 
a železnou paží 
vrahy potřete .... 

Zní to vroucnou touhou jako modlitba. 
U piana sedí vlasatý, hezký konservatorísla 

Procházka a doprovází tlumený zpěv. A policie 
hlídá vnitřní ulice Prahy, Ale všud.e je ticho. 

A ráno na stromech v ulicích vinohradských 
visí pověšeno plno orlů." 

Pokrokový tisk, kam duševní vůdcové mlá
.deže, Sokol, Rašín, Hajn, Škába, Truhlář, píší 
své články, je stíhán konfiskacemi, policie se 
mstí všemi způsoby. 

Zádumčivý, kazatelský, bývalý redaktor časo
pisu "Omladina", student vyobcovaný pro své 
neskrývané přesvědčení ze školy, F. Vl. Lorenc, 
v divné předtuše prchá za hranice. 

Hoši tajně roznášejí "Pokrokové listy", ne
dbají pronásledování, vedeni krásným příkladem 
neohroženosti u svých kamarádů studentů. 

Zlatý podzim v roce 1893, žije se dny plnými 
vzrušení, plánů, nadš'ení a horečné práce. 

V "Epištolách pro lid" vychází jako první 
čislo "České státní právo" z pera Dra AL Ra
šína. Je celé zabavenol A v bytě Sokola a Hajna 
prohlíží poHcie každý kout a každou zásuvku. 
S tiskařem a sazečem zavedeno vyšetřováni pro 
urážku veličenstva! 

Je zatčen Pravoslav Veselý, pro redigování 
"PokrokOVých listů", Pronásledováni je v plném 
proudu. 

Policie chce zchladiti mladé hlavy přísnou 
persekuci a zapomíná, že tlak vzbuzuje proti
tlak ... 

A za šera jednoho podzimního večera plouží 
se opatrně ulicí křivá, malá, ubohá postava a 
obezřetně vchází do budovy policejního ředitel
ství. Mladý, kariéry a postupu žádostivý úřed
ník Olič očekává Rudolfa Mrvu ..• A znamenaný 
zrádce Mrva udává ... 

Krčí Se a hrbatí ještě více pod svým mrzáckým 
hrbem. Horečn~ mu planou zraky a zápisník ko
misaře Oliče plní se jmény, šeptanými křivými 
rty udavače. 

Je propuštěn v milosti a ujištěn, že jeho služba 
nebude mu zapomenuta! Mrva potácivě a opile 
plouží Se k domovu ztichlými ulicemi Malé 

-strany. _ _ 
Oh! Bude slavný! Jakou postavou stane se on, 

nepatrný zjevem, ale veliký a silný svou duší 
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a odvahou pro budoucnost! On, Rigoletto z Tos
kány! 

Stýkal se s hochy, měl jejich důvěru, neod
vraceli se od něho pro i eho ohyzdnost, naopak, 
přijímali ho jako každého jiného, věrni v hesle 
bratrství a pevní v přesvědčení každého českého 
člověka. -

Ha! Ha! Jak nenáviděl urostlého Sokola a 
Čížka! Jak záviděl pohledné tváře ostatním ho
chům! Jak živil hada nenávisti ve své hrudi! Jak 
čekal, až se dočkal! 

Ha! Ha! Jak důvěřivě ho dovedl Ziegloser na 
zahrádku, když pod záminkou, aby mu půjčil 
knihu, šel s ním pro ni do starého prádelníku 
v altánku. Jak tam shlédl hektograf svým slí
divým, bystrým okem a dnes mohl panu Olič 
sdělit, kdo je výrobcem velezrádných lístků. 

O každém hochu mohl odpřisáhnout, že ne
návidí císaře pána! Že brojí proti jeho moci a 
panování, že hanobí zřejmé znaky mocnářství, .. 

Jak pan Olič byl potěšen, jak rychle psal, .. 
A "Rigoletto z Toskány", jak si říkal Rudolf 

Mrva, v chorobné své fantasii dává ubíhat před. 
stavám jako splašenému oři, mrská své vidiny 
do letu. V mysli vynořují se fantastické osoby 
z krvavých románů nakladatelství Hynkova a on 
snuje své výmysly o tajném, podzemním spolku, 
jenž je rozvětven po pěti členech jako ruka, jíž 
ovládá palec, jehož musí býti poslušní prsty. 

Oči mrzákovy září v představě, jak pan Olič 
psal a psal, a jak mu zářila tvář! 

Mrva zajíká se svým opojným pocitem důle
žitosti, třese se a chvěje představami o svém 
zbohatnutí, kdy on, maličký, nepatrný, ohyzdný 
mrzák Mrva změní se celý leskem svého vý_ 
znamu, až na něj bude pamatováno třeba místem, 
až vyvýší se svým významem, až bude moci plně 
býti "Rigolettem z T oskány" J 

RigoleUo z Toskányl Jaký to zvuk! Jméno snů 
a horečných vidin ... 

Malý hrbáč i de po temných schodech ke svému 
bytu, který sdílí se starou tetou a myslí již, jak 
se mu povede, až dostane se mu vděku a peněz 
za dnešní službu, prokázanou policii a státu! 

Pan Olič jde pozdě domů, ale nelituje vynalo
žené námahy. 

A noc snáší se tichým smutkem do ulic Prahy, 
dívá se svoj í tmou do oken, kde tichým, poklid. 
ným tlukotem buší tolik vroucných, svatým zá
palem vzplanuvšího citu vznícených srdcí, jarých 
hochů, v jejichž přemýšlivých mladých hlavách 
rodí se myšlenky svobody, bratrství a volnosti 
v nejkrásnějším slova smyslu a jejichž mladé 
paže jsou plny síly a touhy po práci, jež by ob.', 
rodila celý svět ... 

Noc vidí i skrčenou, mrzáckou postavičku 
Mrvovu, jak v horečném snu vykřikuje zmateně, 
hází sebou, pronásledován svědomím, štvavým 
snem... ' 

A svitlo osudné ráno. 
Šeravě a smutně vstával den, do jehož ranni 

pošmournosti vyšli první "tajní" a policajti, kteří 
byli vysláni zatknout řadu Omladinářů ... 
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Cely pod věží se plní, ponuré chodby zní kroky 
hochů do refrénu písničky, která bzučí svou me
lodií v mnohé hlavě: 

Už mne vedou sem a tam, 
po těch dlouhých chodbách, 
nevím kam ..• 

Hoši nastrkáni bez rozdílu do chladných cel 
se všelijakou havětí lidskou. 

V novoměstské trestnici 
je plno hovoru, 
zloděj I cikán, redaktor 
seděj' tam pospolu ... 

Hoši, se kterými doma bylo zacházeno s ve
likou láskou, pro něž se chvěla srdce mateřská 
a nespali otcové, byli nahnáni mezi zloděje a lidi 
propadlé všelijakým neřestem. Bez zřetele na 
mládí a snad úmyslně byli hoši zavřeni mezi 
lidskou chátru. 

Mladý zloděj I který kradl z hladu, byl tu ve 
škole starého, nenapravitelného lupiče a poslou
chal rady a pokyny, aby se z něho stal také 
jenom obyvatel trestnic a kriminálů ... 

Však "Omladináři" byli jakoby chráněni proti 
všem zlým vlivům tím, že jejich duše byly pro
buzeny k chápání života po stránce naprosté a 
veliké spravedlnosti, že jejich srdce tepala ve
likou láskou k nejkrásnějšímu projevu lidství a 
byla povznesena nad každý špatný čin. 

Tedy snaha policie tříštila se o pevný, jasný 
a určitý charakter hochů, kteří znali jen horouc
nost nadšení a domáhali se svých práv. Snášeli 
i svízele a vymyšlené trýznění výslechů, odolá
vali všemu, a když i bylo si postěžováno, tedy to 
bylo rozmarným tónem ironisující písničky: 

N a pražské policii 
tam se něco vyvíjí. 
Policajtů tuze moc 
sezval si Olič na noc. 
Pravil jim hnedky zprvu, 
zavolejte mi Mrvu. 
Mrva bez všech orací 
přišel hned na derekcí. 
Tam se komisaře ptal: 
proč ho večer zavolal? 
To pro tuhle příčinu, 
chci upíct Omladinu! 
Hrbatej se toho lek', 
udělal tajnej spolek ..• 

A roztrpčený, zatknutý Jos. Dutka vyzpíval 
svou nenávist a své bezmezné opovržení i důvěru 
a touhu po lepší budoucnosti písničkou, která 
tryskla z mladé, ne spoutané duše spoutaného 
těla: 

N a Novém městě 
zatínaj' pěstě 
s hněvnou tváří 
pokrokáři. 
Na podezření 
jsme uvrženi 
do vězení, 
tam mořeni. 

V bastHe chladné 
zdraví nám chřadne, 
mstou duch hoří, 
jej nezmoří! 
Bodáky v Praze 
přijdou vám draze, 
nás učí znát, 
zlomit vám hnát! 
Vzpomeňte bratří, 
kdo svět z vás spatří, 
těch stvůr že čin 
mstí volný syn! 

Duch umořen nebyli 
Plálo v něm nenávistí a vůlí. Písničky proje

vující nezlomnou odvahu i trpěti, písničky po
vzbuzující zněly do noci a zatichlé, smutné dvory 
věznice pod věží. slyšely noc co noc, jak hoši, za
věšení na mřížích oken, posilovali se, utěšovali, 
utužovali ... 
útočně prudký Modráček zazpíval výsměšně: 

Aj policie, 
střez se, již bije 
pomsty hodina .. , 

A kdosi nad všeobecnou mizerU v kriminále 
zanotil zdlouhavě: 

Strava naše vody džbánek, 
brambory a dalamánek, .. 

A do dvorů padá píseň za písní ... Odbojně, 
vzdorně a výsměšně: 

Ať je tak nebo tak, 
přece něj ak bude, 
pro těch pár Habsburků 
národ nezahyne! 
Pro jedno kvítí, 
slunce nesvítí, 
nechcem vás, Habsburci, 
na trůně míti .•. 

A vášnivě, horoucně, fakoby tuchou slavné 
příští chvíle prodchnutá zpívána: 

Ven, ven, venl Ven na barikád! 
Českou republiku spějme zbudovat! 

Anebo vybízivá: 

Otvorte žaláre, 
rozbijte reťazy, 
už den msty letí! 
Už Sláva víťazí ... 

Zatýkání v Praze vzbudilo ohlas v celých Če
chách, stopována činnost studentů v Jičíně, kde 
vynikal Aug. Seifert propagací, v Poděbradech, 
kde se marně sháněla policie po studentu Trug
leroví a nemohla ho najít z toho jediného dů. 
vodu, že se pod tím jménem skrýval student 
Truhlář ... Pokroková mládež svolávala schůze, 
které policie šmahem mařila. . . . V Praze přiči
něním JUC. Ant. Čížka a J. Grosmana rozmno
ženy byly dopisy a rozesílány po celých Čechách, 
aby svolávány byly schůze pojednávající o císař
ském slibu, daném 13, září 1811, kterým bylo 
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přece ozřejměno naše státní právo, jehož nebylo 
dbáno. Tyto schůze, zvané reskriptové, byly 
vesměs policií mařeny, a přes to bylo jich v Če-
chách pořádáno šest set! , 

Schůze reskriptová v Praze byla surově za
kázána a když nebyl dovolen ani banket účast
níkům, kteří se sešli na Žofíně, nyněj ším Slovan
ském ostrově, odebrali se rozhořčení politikové 
a studentská mládež do restaurace u Choděrů, 
kde VácI. Štěpánek shodil poprsí císaře Fran
tiška Josefa L na zem a napHl na ně po zásluze. 
Byl však zatčen a v zatýkání ostatních bylo po
kračováno .... 

Mohutným ohlasem volaly celé Čechy své pro
testy do Prahy! Praha však byla plna bodáků a 
vojska čtyř praporů německých pluků .... 

A aby byl nadobro zlomen a znemožněn jaký
koliv projev lidu, vyhlášen byl nad Prahou a 
okolím výjimečný stav, omezující nadobro občan~ 
skou svobodu a hrozící smrtí provazem každému, 
kdo by se příčil rozkazům... Stalo se dne 
13. září r. 1893. 

Bylo před Štědrým večerem. 
Na dveře Mrvova bytu ve starém, malostran

ském domě, v temné chodbě, bylo škrabavě za
klepáno. 

Ve tmě stáli dva urostlí mladíci. Za dveřmi se 
ozvaly opatrné kroky a nepříjemný hlas se ze
ptal přidušeně: 

"Heslo?" 
"Zelená sedma!" odvětil také přidušeně vy

soký, silný Dragoun. 
V zámku se pomalu otočil klíč a do bytu se 

vsunuli obezřetně kamarádi Rudolfa Mrvy, hoši 
známí ze schůzek, Dragoun a Doležal. 

"Pojďte dáli" zval je Mrva a nejistými zraky 
díval se zpod brv po obou zachmuřených, zamlk
lých chlapcích. 

Vstoupili do pokojíku, kde na stole stál malý 
smrček a leskl se zavěšenými papírovými řetězy. 
Oba návštěvníci usedli. Mrva si mnul dlouhé, 
kostnaté a kloubnaté ruce a choule se pod svým 
hrbem, snažil se překotně mluvit a pošilhával 
p.eustále po kamarádech v jakémsi divném tu
šení. 

Najednou nadnesl svá křivá ramena, vzal do 
ruky drobnou cetku, aby ji zavěsil na stromek 
a třes a vým hlasem zanotoval: 

Kto za pravdu hod ... 

ale naráz zmlkla píseň svatého nadšení a veliké 
lásky k lidstvu, skřehotaná zrádcem a znesvěcená 
jeho hlasem.. . Nastalo nesmírné ticho ... 

Tma zahalila najednou pokojík. 
Zapadly hluše dveře v temné chodbě a z domu 

opatrně vyběhli oba návštěvníci Mrvovi a rych
lým krokem zašli do ulic ... 

A druhý den zpívala si pražská ulice: 

Malostranské uličky . 
už nemají Mrvičky ... 

Mrva byl nalezen probodnut pod svým štědro
večerním stromkem. Mstiteli byli Doležal a Dra-
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goun; kteří vyřkli nad zrádcem soud, obětujíce 
vlastní svobodu •.• 

A nikoho nebylo, kdo by byl zalitoval jeho 
smrti, neboť jeho vina byla příliš veliká! 

Jméno Mrvovo stalo se od těch dob přezdívkou 
zrádců .... Stalo se málo slavným, třeba že bylo 
historií zaznamenáno... \ 

V Praze máme novinu: 
soudějí ' Omladinu .•• 

Malá, klenutá, spíše kapli než soudní síni po
dobná místnost je svědkem nejhroznější křivdy, 
jež byla kdy spáchána, bezprávím, Soudí Omla
dinu,. to t 

A policajti surově zacházejí s hochy, když je 
ženou znovu do cel. A na chodbě, tělo k tělu, 
jako nerozborná hradba stavějí se odvážní, ne
zlomní hoši, které nezkrušila ani dlouhá vazba, 
ani svízele kriminálu, ani noční výslechy a podle 
hesla: jeden za všechny, všichni za jednoho! na
stavují v odboji nahá svá prsa bodákům chlap
ských policajtů: 

"Nuže, bodněte!" 
" Vrahové! " 
"Bodejte! ... ," 
Násilí je strašlivé a vybičovává mladé hlavy 

k síle hodné hrdinů. 
A do dvoru N ovoměstské trestnice večer to 

výsměšně zní: 

Ví to Evropa všecka, 
Mrvovi praskla pecka, .• 
V dáli hromy dunějí" 
nás v žaláře sázejí ... 
Žalář nepomůže jim! 
Z Rakouska zbude jen dým, •• 

Hore V áhom, dole V áhom, 
duha vodu pije. 
Kdo svobodu zamiluje, 
sláva mu, ať žije! 
Ale kdo ji nemiluje, 
ať ho hrom zabije! 
Hore V áhom, dole V áhom, 
duha vodu pije ... 
Kdo Rakousko nemiluje, 
sláva mu, ať žije! 
Ale kdo ho pomiluje 
ať ho hrom zabije! .. , 

Bielahora, Biela hora, 
kedy svitne tvoja zora? 
Žijú ešte deti tvoje, žijú, 
tvoje hore krvú smyjú., . 

Je předvečer vynesení rozsudku nad "Omla
dinou" •.• 

Maminky sedí a mají ruce sepiaté a oči plné 
slzí ... Maminky všech hochů. Tatínkové sedí, 
hlavy ve dlaních, nebo, přecházejíce prudce, či 
běhají kolem budovy Novoměstské trestnice, nebo 
leží a nespí, strachujíce se o osud svých dětí ... 

Jarní tuchy vanou ulicemi Prahy, ve kterých 
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je špinavo po zimě a ponuře' pošmournými, ne
slunečnými dny, Stromoví v parku na Karlově 
náměstí je tmavé a jeví se na šedavém nebi, jako 
by je jemným perem nakreslil. Na věžních ho
dinách odbíjí devátá ... Zdlouhavě, jaksi teskně. 
Večer je plný stínů a zimy, zaháněné před

jařím. Na tmavé, staré mříži okenní zasvitla bílá 
ruka, jak se jí z cely zachytila a v zápětí zjevuje 
se za mříží kadeřavá krásná hlava JUe.Ant, 
Čížka. 

"Hošil" 
A ve všech oknech naráz objevují se vlasaté, 

mladé hlavy a bledé obličeje. Je zjevno, že nikdo 
z nich nespal ... , Spánek míjel mladé hlavy, 
jimiž táhly smělé, jasné, obrodné myšlenky, jimž 
nikdo na světě nedovedl dáti pouta .... 

"Slyšíte?" 
"Slyšíme'" 
"Poslouchámel" 
"Hoši milení! Mějte se dobře, kteří snad zítra 

vyjdete na svobodu •.. A nezapomínejte! Neza
pomínejtel Zůstaňte věrni tomu, co nás po
jilo ... " 

A dvorem zní to jako slavná přísaha, ze všech 
oken, stísněných mřížovím: 

A to bude slavná, velká chvíle, 
až se všichni pozvedneme k síle 
a zvoláme v alarmu: 
na tu smečku žandarmů! 
Zavoláme, prapor rozvineme! 
S hněvem v srdci, 
v dlani zbraň stiskneme 
a zvoláme: tyran zhyň! 
Zavoláme, až se v separaci 
mříže zlámou, plesnivé zdi skácí 
a nové myšlenky jas 
do boje povede nás ... 

Vlilo se jako balsám do duší hochů svaté na
dšení ... Neboť jinak bylo k smrti smutno vědo
mím, jaká je poroba, jaké ujařmení a bezpráví 
a jaká bezmocnost. .. Mnohý myslel na domov ... 
A noc táhla černou perutí nad Prahou, kterou 
čekalo druhého dne překvapení. 

Ziegloser má osm let 
za to, že nic nevyved .. , 

zpívala si ulice pražská, když byl vynesen dne 
21. února 1894 rozsudek nad Omladinou ... 

Odsouzeno bylo 68 obžalovaných na 96 let, 
dva měsíce a 28 dní. .. Václav Čížek teskně se 
díval okny trestnice, když mladou hlavou letěla 
mu slova písně, vyvolaná rozsudkem, který zněl 
na šest let: 

Zapadla brána, 
věznice klaté, 
od lidí bídných 
zroben mi hrob. 
Mně nezasvitne 
víc slunko zlaté. 
na dlouhá léta 
mám zůstat rob ... 

A jiný notuje na důkaz, že není zlomen a·zni;. 
čen: 

Dokud český národ křivil záda, 
to nás měla slavná vláda ráda ... 
Teď se změnil časl Rebel každý z nás: 
s vrahy národa bude súčtováno, 
po tmách přij de zora, velké ráno! 
Zapadá slunko svobody zlaté 
a líbá mrtvé Čechii ret. 
Krev bratrů volných, reků nezdolných, 
pomstít vás volá vrahů jich let! 
Jak orel v letu, boj za odvetu, 
proklatých vrahů rozrazím voj! 
A v rumy strhnu, ve prach uvrhnu 
lží vašich chrámy, tyranstva zdroj! .•. 

Rozsudek vynesen byl dne 21. února r. 1894. 
Všichni obžalovaní přijali jej klidně, aniž by 
stínem projevili, jakou tíhou zalehlo to na mladá, 
krásná leta... A ve tvář katanům dovedli si 
hoši zazpívat tesknou, ale přece výsměšnou pís
ničku: 

Až na Pankrác povandrujem, 
vesele si zanotujem: 
S bohem, Praho, adije, 
snad nás to nezabije ... 
Až z Pankráce povandrujem, 
vesele si zanotujem: 
Nazdar, Praho, jak se máš, 
zdaH pak nás ještě znáš? ..• 

A jako se počalo básníkem, možno i jím do-
končit: 

To jarní bouře byla a měla kouzlo jar, 
leč dočkati se posléz je nejkrásnější dar! 
Ta láska plane ještě, jež v mládí zaplála, 
a .nenávist ta stará, hle, ta se dočkala! 

* 
V procesu "Omladiny" odsouzení byli: Jan 

Ziegloser na osm let, Václav Čížek na šest let, 
Bořka Weigert, B. Šticha a Hradec po pěti letech, 
F. Synáček na šest let, Kuneš na tři a půl roku, 
A. Pospíšil na tři leta, K. St. Sokol na dva a půl 
roku, Dr. Rašín, Škába, Rybák, Rudolf Majer po 
dvou letech, Dr. A. Hajn, Legner, Šerák, Modrá
ček po 18 měsících, Stacina, Prkno, Kukla po 
16 měsících, Duda, Jos. Dutka, Heller, Holzbach, 
Miňovský, Peroutka, Nedvěd, Havránek, Parma 
po 13 měsících, Fejfar, Tuček, Kott, K. St. Neu
mann, Kasík, Jos. Veselý, Hlad, OH, Beršík, 
Hoch po 14 měsících, Novák, Svoboda po 15 mě
.$ících, Antonín Pravoslav Veselý na 7 měsíců 
mimo drobné tresty ostatní. 

Anna Zeigloserová: Omladina. 

* 
Pronásledování jiných spolků. 

Mor a v s k á b e sed a. 

Nastala těžká doba politická, v níž veškeren 
kulturní i umělecký život se ztrácel v starostech 
politických, doba, kdy tuhý útisk shora působil 
tím houževnatější i hrdinnější odpor zdola. Je to 
doba nových, moderních snah osvětových v čes
kém národě, doba širšího rozhledu, v níž vchá-
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zely v žíly našeho života myšlenky obrozující 
z ruské literatury, z literatur severských a kdy 
rozšiřovány u nás společenské a politické 
myšlenky západní daleko usilovněji než dříve. 
Novými ideami vstupovalo v národ také poznáni 
sebe sama; sebevědomí rostlo a rozšiřovalo stále 
víc a více propast mezi oběma národy v Čechách. 
Hnutí Omladiny a politické snahy soudobé 
i jejich důsledky nemohly býti bez vlivu na 
pražské studenty moravské. 

Politický radikalism, jenž se mládeže student
ské i dělnické zmocnil na rozhraní let osmde
sátých a devadesátých, odvedl mladé duše od 
mladočeské strany, která právě v r. 1891 zvítězila 
nad stranou staročeskou. Ačkoli oba tyto proudy, 
mladočeský i studentsko-dělnický, měly společný 
zvýšený radikalism státoprávní, přece se v jiných 
věcech i v něm samém zásadně odlišují. Málo 
obsažné mnohomluvné projevování státoprávního 
programu odpuzovalo pokrokové hnutí, které 
podkládá tento svůj směr pravou demokratič
ností a svůj společenský i politiéký radikalism 
podpírá řešením otázek společenských i na pod
kladě sociálnědemokratického kolektivismu. 
K tomu ke všemu přistupují i problémy další, 
zdomácnělé v Čechách působením T. G. M a s a
r y k a a strany realistické, jehožčasopís Č čl. Sf 

r. 1887 na zásadách moderně kritických založený, 
podporovaných u nás v boj ích o r u k O P i s 
krá lov é d vor s k ý, pojímá svůj úkol široce 
po stránce vědecké i politické, sociální i etické, 
skolské i literární. Řešení otázky dělnické pojí 
se za tohoto nového hnutí k jiným otázkám 
novým, ženské a mravní. Hnutí rostlo, neboť se 
v něm shledávaly všecky mladé a vážně myslící 
tehdejší živly české. Krutým procesem proti ° mla di n ě r. 1894 bylo zaraženo. 
Důsledky hnutí pokrokového jevily se téměř 

ve všech mladých spolcích, i v Moravské besedě. 
Dlouho po této bouřlivé době, která měla na 
mladé duše hluboký vliv, jenž byl dalším půso
bením MasarykOVým ještě prohlubován, je možno 
sledovati v Besedě dva proudy, moderní hlubší 
a konservativní; zásady mravní pojímány nej. 
opravdověji j zástupci naprostého eticismu, vznik. 
lého z vážného řešení otázky ženské, byli v Mo
ravsko-slezské besedě zváni "mravníky". 

Prohlídky ve studentských spolcích pražských 
počaly se konati počátkem února roku 1894. Tak 
dne 7. února vykonána policejní domovní pro
hlídka ve S 1 a v i i, při níž zabaveny byly ame
rické české noviny a výzdoba místnosti, v níž 
byly dary francouzské, přivezené českému stu
dentstvu, též shledána závadnou. Ale trvalo 
téměř tři čtvrti roku, než se úřady odhodlaly 
zastaviti činnost studentského spolku SlavÍe. 
Stalo se tak dne 14. října 1894 pro řeči, jež byly 
promluveny dne 12. října na čajovém večeru. 
Hlavním důvodem však bylo, že ve Slavii bylo 
soustředěno všecko české studentstvo směru po
krokového a národního. Uchýlili se tedy stu
denti do spolku S vor n o s t, před rokem za
loženého; ale i tento byl dne 16. řHna 1894 roz
puštěn. 

Dne 15. února 1894 (podle M. OrL ze dne 
16. února 1894) o čtvrt na jedenáct dopoledne 
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doručen byl předsedovi Moravské besedy, 
MUC. H y n k u G r y d i lov i, výnos c. k. místo
držitelství v kráL Českém, jímž Moravská be
seda byla rozpuštěna. Příčinou rozpuštění bylo 
"překročení mezí stanovami vytčené, činnosti". 
Dále uvedeny tyto důvody: "Podle tiskem vy
dané výroční zprávy o činností Moravské be
sedy v Praze za rok 1892-3 rozesílal spolek 
četné exempláře časopisů jistý politický směr 
pěstujících každotýdně do 93 obcí a projevil tím 
sám býti zprostředkujícím orgánem jisté poli. 
tické agitace." Dále shledalo c. k. místodržitelství 
v Praze ze spisů, jemu od místodržitelství v Brně 
sdělených, že M. b. jakožto spolek tam oznámila 
konání sjezdů, a to na den 15. srpna 1891 v Brně 
a na den 19. srpna 1893 v Přerově, s denními 
pořádky, které se týkají působnosti na poli po
litiky. Tolikéž vyšlo najevo ze zprávy o prů
běhu sjezdu dne 19. srpna 1893 v Přerově ko
naného, že tam prosloveny řeči politické a že 
zvláště jedním řečníkem mluveno bylo za "sa
mostatnost koruny české" a za "politickou sa
mostatnost". Okolnost ta, že sjezd studentů 
v Přerově konaný od úřadů zakázán nebyl, ne
ruší ani v nejmenším otázku, jak dalece spolek 
Moravská beseda pořádáním tohoto sjezdu se 
dopustil překročení své činnosti stanovami 
vytčené, jelikož tento sjezd musí býti posuzován 
jako schůze veřejná. " Jelikož spolková ozná
mení o konání zmíněných sjezdů na dny 16. čer
vence 1891 a 11. srpna 1893 položených vyhoto
vena jsou ve formě, jak ji odstavec 1. čL 12. nyní 
platných stanov spolku Moravská beseda před. 
pisuje, nemůže býti o tom ani nejmenší pochyb. 
nosti, že jde tu o pořádánLzmíněných sjezdů ta
kové, které ze spolku samého vyšlo, a jelikož již 

byla a která byla nadějí do budoucnosti nejlepší. 
Rozesílání časopisů bylo přece stanovami schvá
leno; na sjezdech se jednalo a mluvilo tak, že ani 
jednou politický úředník řečníků nepřerušil. Za 
dvacetiletého trvání Besedě neučiněno ani jediné 
výtky a nyní to, co stále bylo dovoleno a stano
vami schváleno, jeví se důvodem k tomu, aby 
byla rozpuštěna. 
Jos. Folprecht: Památník Moravsko-slezské besedy. 1918. .. 

Pád ministerstva Badeniova 
pro j a z y k o v á n a říz e n í. 

Ministerstvo Badeniovo odstoupilo. Císař jeho 
žádost za propuštění přijal, říšská rada jest až 
na další rozhodnutí odročena, 

Baron Gautsch, jemuž svěřeno sestavení no
vého ministerstva, během včerejšího dne ne
jednal se žádnou poHtickou osobností. 

V okamžiku tomto jsou všechny kombinace 
o parlamentární a politické situaci zbytečny, 
ministerstvo Gautschovo jest pouhým minister
stvem z nouze a toliko prozatímním. Rozvoj 
dalších věcí na tom závisí, zdali levice při 
tom trvati bude, aby jazyková nařízení byla 
odvolána a zdali sevřená většina pravice zů
stane pevnou a nerozbornou. 

Na to dlužno položiti důraz, že baron Gautsch 
jazyková nařízení s ostatními ministry nepo
depsal a že tudíž má vůči levící ruce volné, leč 
vítězní členov~ německoIidové a pokrokové 
strany ujišťují, že jsou odhodláni, každému mi
nisterstvu provozovati obstrukci, dokud jazy
ková nařízení nebudou odvolána. 

B o u řev P r a z e. 

z oznámených denních pořádků pro tyto kon
gresy najevo vychází úmysl, vzíti do pojedná
vání otázky politické, musí odpovědnost z ten
dence agitacím těmto za základ sloužící připad
nouti jedině Moravské besedě. Jelikož pak 
spolek M. b. vedle stanov pro něj platných jest 
spolkem nepoHtickým, jest tudíž dokázáno, že 
se dopustil překročení mezí spolkové činnosti sta
novami jemu vyměřené ... Bylo dáno na vůli ve 
lhůtě šedesáti dnů k ministerstvu vnitra se odvo
lati ... a besední výbor vyzván policií ... , aby 
vyslanému úřednímu zřízenci ku převzeH v opat
rování úřední vydal všecky předměty, které 
t. č. činí spolkové jmění. Výnos je datován dne 
13. února 1894 a podepsán c. k. dvorním radou 
a polic. ředitelem Dorflem. Za přítomností po
licejního komisaře, provázeného dvěma policej
ními zřízenci, byla pak skříň M. besedy v míst
nostech spolkových "u Helmů" ve Vodičkově 
ulici úředně zapečetěna. Předseda rozpuštěné 
Moravské besedy MUC. Grydil odevzdal zástupci 
jmění spolkové. 

Lidové noviny dne 18. února 1894 v poznám
kách k rozpuštění Moravské besedy píší, že její 
činovníci vždy a za posledních let zvláště byli 
v studentském životě pražském známi svou 
opatrností, s jakou hleděH zameziti každý spor 
s úřady a že hlavně proto si tak počínali, 
poněvadž chovali velikou lásku k svému spolku 
a vážili si kolegiality, která v Moravské besedě 

Nemůže se říci, že nedělní'hrom udeřil z čista 
jasna, ale cesta, kterouž se bral, a cíl~ který 
zastihl, to je obsahem hrozného překvapení, 
kterýmž v neděli padlo na král. hlavní město 
Prahu. Dopoledne proběhlo pod dojmem sobot
ních událostí v poslanecké sněmovně, ranní 
listy oznamující infamie obstrukční, předčasný 
konec schůze poslanecké sněmovny, k němuž 
na zřejmý popud skončené ministerské porady 
došlo, šly na dračku a uvedly obyvatelstvo v ja
kési napětí, kteréž ovšem veřejně nebylo 
patrno. Leč odpůldne, když se na návěštních 
tabulích našeho závodu objevil zdrcující te
legram o nejv. vlastnoručním listě a pádu mi
nisterstva Badeniova, tak jako by na hladinu 
veřejnosti padlo kus rychle rozpustného bar
viva, nitky jeho počaly se ihned nořiti do hlubin 
všemi směry a k páté hodině byla veřejnost ve 
všech vrstvách prósáknuta ohromující zvěstí 
o pádu éry, kteráž za heslem o zářící německé 
kultuře a německém nadpráví hodlala zjednati 
ostatním národnostem rovné právo. Sta a sta 
osob, celé davy obyvatelstva pražského, kteréž 
po ranní plískanici odpoledního poměrně přízni
vého počasÍ užilo k vycházce, bylo uvedeno 
ihned v bezprostřední dojem politické kata
strofy z Vídně právě oznámené a od té chvíle 
jediným předmětem hovoru na ulicích, večer 
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pak v hostincích a všech veřejných místnostech 
byla přijatá demise ministerstva jazykových na
řízení a představitel nového útvaru baron 
Gautsch z Frankenthurnu. 
Ačkoli zvěst ta stačila, aby celou českou ve

řejnost v Praze uvedla. ve vř~ní, pře.ce zac~ov~n 
v neděli všude důstOjný klId meZi vzrusenym 
obecenstvem českým přese všecky známky 
vzrůstajícího opojení pražského Němectv~1 
kteréž v kasině, v hostincích německou spolec
nosU zaujatých a v buršáckých ~naipác~ vÍ: 
tězoslávě své bezuzdně se oddavah. Rvam 
"Hajlól" kteréž ozývalo se. v. pozdnívchv.hodiná~h 
nočních po pražských l!hCl~h, sv~dcl!o o .:;a: 
ladě, v jaké jsou pám predstaV1tele, zunve 
kultury v Praze a bylo přede~rou.~ udaloste}~, 
k nimž došlo druhého dne, vcerejslho pondeh. 
České obyvatelstvo pražské ohromeno bylo 

ranními zprávami o hrůzách, kteréž dály se ne
dělního večera, zejména v Aši a v Žat~~~ kdež 
proveden útok na českou besedu, a JIZ tyto 
zvěsti naplnily vzduch pražský elektřinou ne
smírného rozčilení. Leč klid byl i včera dopo
ledne tvářností pražských ulic a nikde nepozo
rován ani pokus nějakého veřejného projevu, 
natož demonstrace se strany české. Klid, na
prostý klid neopustil našince ani vůči buršácké 
demonstraci dopoledne uspořádané průvodem 
po Václavském náměstí do Štěpánské ulice 
k budově spolku německých zhýralců "Schla
raffii": Studující němečtí vesměs opatření ce
reviskami a svými klacky táhli ve dvou zás~u
pech středem Václavského náměstí, kolem mch 
bylo' jak vymeteno a z řad česk.ého obecenstva 
na chodnících neozvalo se am hlesu odporu 
anebo posudku o této drzé vyzývavosti a ne
slýchané provokaci se strany buršáků, svý~i 
vlastními profesory k ní naštvaných. Není neJ
menší pochyby, že, kdyby policie. byla zakro-' 
čila proH této buršácké provokacl, nebylo by 
včera v Praze došlo ani k nejmenšímu porušení 
pokoje. Leč dav cereviskami a papírovými 
chrpami ozdobených mI~díků ~~I yo c~~é. do: 
poledne úplně volný rej a re)dlstem uClml s; 
hlavně Václavské náměstí a Příkopy. Leč am 
tato zpupná demonstrace proti citům zdrcuj~cí 
většiny obyvatelstva pražského nevyrušIla 
Prahu z klidu. Musila téci dříve krev, česká 
krev, než propuklo elementární silou rozčile~í 
a než přetekla bezedná číš české trpělivostI. 

S t a n n é p r á V o V P r a z e. 
C. k. místodržitel království Českého vydal 

včera večer toto vyhlášení: 
Jeho Excelence pan ministr vnitra ustanoví! 

ve srozumění s c. k. ministerstvem spravedlnostI 
na základě § 430 trestního řádu 

právo stanné 

pro Prahu, jakož i pro soudní okresy Karlín, 
Král. Vinohrady, Žižkov a Smíchov v příčině 
zločinu veřejného násilí páchaného zlomyslným 
poškozováním cizího majetku v § 85 trestního 
zákona uvedeného. 

o čemž se s tím nařízením vyhlášení činí, abý 
se každý všeho poškozování cizího majetku, 
všeho podněcování k tomu a všelikého účasten
ství v něm varoval a poslušen byl nařízeni 
úřadu, an by jinak každý, jenž by se po vyhlá
šení nařízení tohoto dopustil téhož zločinu, dle 
práva stanného souzen a smrtí potrestán byl. 

V Praze, dne 2. prosince 1897. 
Národní politika dne 3. prosince 1897. 

K v.ý voj U S loven S k e j p O I i t i k y. 

Keď slovenská inteHgencia v rokoch štyri~ 
dsiatych vstupovala do bojov národne-poHtic
kých, ovládaná bola duševným vlivom Jána 
Hollého a Jána Kollára. Od Hollého, pevca 
hrdino v z dób zapadlých, prijímala konzerva
Uvny nacionalizm, od Kollára slovanskú roman
tiku. V Čechách po dobe duševného preporodu, 
po Dobrovského racionalizme, po dobe Kollá~ 
rovej a Šafárikovej, vyvrcholil duševný vývoJ 
v reálnej politike Havlíčkovej a v Palackom. 
Praktické rozvitie politiky na Slovensku oča
kával Havlíček v tie časy od hornouhor
skej, rodom slovenskej drobnošfachty. Nie 
len pre Slovensko videI v nej znamenitý živel 
praktickej politiky, ale, dívajúc sa na Česk~ 
a Slovensko zo zorného uhlu česko-slovenskeJ 
pospolitosti, čakal od nej blahodarný vli". i na 
politiku českú. Havlíček vypozoroval pn slo
venskom zemanstve vytríbený smysel pre zá
ležitosti verejnéj výbojnosť a vypočítavost 
u jednotlivca, zdedenú politickú mentalitu; a 
videI ako tieto vlastnosti stupňujú sa pocitom 
bájeČnej stavovskej solidarity. Akoby nie! Slo
venské zemanstvo bolo integrálnou časťou 
uhorskej šrachty, jejž bola politika triednym, 
ba životným záujmoill, povolaním odvekým, od 
časov zlatej bully - až po naše dni. Od Wer
boczyho (z Vrboviec), kodifikátora "Triparti-

_ tum" a osnovatefa pojmu politického uhorského 
- národa s počiatku 16. stoletia, od Rákóczovcov 

(z Rakovíec) až po Ludvíka Kossutha dodávaly 
slovenské zemanské kurie uhorskej politike ve
dúce hlavy. Synovia slovenskej šl'achty uderíli 
na nejednu velkú dobu dejín uhorských P7ča~ 
mocnej svojej osobnosti. Ani nemeckí kurflrstI 
nedokázali v dobe reformačnej tofko vníma
vosti k tým prúdom v duchovnom žití človečen
stva ktoré mohly poslúžiť za ideologiu bojov 
štát~právnych a stranníckych, ako zen:an~~é 
plemii z Nitry, z Trenčína, z Turca, zo Sansa, 
z Liptova, z Hontu, Gemera a Novohradu. 

Ale slovenské zemanstvo nesené bolo už 
v dobe Havlíčkovej ašpiráciami maďarsko-ná
rodnými. Pokusy o demokratický imp.eríalizm.a 
germanizačné snahy pod vládou Mane TereZIe 
a Jozefa II. rozdráždily šrachtu maďarskú, po
četne - a vtedy aj duševne - najsi1nejšiu, i po 
stránke národnej. Dnes už í maďarskí sociolo
govia poukazujú na to, že na povestnom sneme 
r. 1790/91 vyvinula sa na triedne záujmy uhor. 
skej šfachty idéologia mad'arsko-národnéh~ 
štátu so všetkými až po dnes prizvukovanýml 
maďarskými ašpiráciami tak voči dynastii a:ko 
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aj voči Iudu.P:riebehom nasledujúcich troch
štyroch desafročí nasledovalo velké rozvrstvenie 
mocenských činiteYov. Keď dynastia zaujala 
pozíciu proti šfachte, odkazoval skor inštink
tívny než uvedomelý záujem i slovenské ze
manstvo do jednotného tábora s vývodiacou 
šfachtou maďarskou. Tu ale od jednoty stavov
skej ku jednote politickej a národnej, pozdejšie 
i jazykovej, víedla pozvolná síce, ale istá evo
lú~ia. Istý anglický štátnik označil nedávno 
Uhorsko ako klasickú podu triednych boj ov : 
nad domnenkou Havlíčkovou o slovenských ze
manoch víťazil už v prvej polovici minulého 
veku - historický materializmus. 

Na 'prešporskom sneme roku 1847/8 hrnie sa 
slovenské zemanstvo do prvej bojovej čiary za 
maďarskú štátnu myšlíenku. Ludvík Kossuth, 
jehož turčiansky strýc bol sentimentálnym 
slovenským národovcom, je vodcom Maďarstva. 

Vec slovenskú, splynuvšiu v tej dobe s vecou 
demokracie, slovenské zemanstvo potiera a háji 
ju I:udovít Štúr, vyslaný na snem měšfanským 
sborom svobod. kráT. mesta Zvolena. 

1. 
Proti vládnúcej maďarónskei šfachte podnikla 

boj hrstka slovenskej íntelígencie. Protivník 
mal organizáciu a mocpolítickú v stolici ach 
(komitátoch), v nichž Tubovorne vykonával 
úkoly verejnej správy a súdnictva - inteli
gen cia slovenská mala len sílu duševnú, osno
vanú na ideáloch mravných a národných. Toto 
bola tá klasická doba slovenského evanjelic
kého duchovenstva. Ono bolo potomstvom ubo
hých poddaných. Len výmíenočne zostal v jeho 
spoločenskej oblasti sem-tam jeden zeman, vy
trvavší pri veci slovenského národa. V práci 
osvetovej a literárnej bola za slovenskou inte
ligenciou už pekná minulosf, ale v poHtike 
stála ona voči protivníkovi nie len hmotne 
mocnému, ale i nepomerne dokladnejšie vyško
lovanému. Idealizm a romantizm slovenský mal 
sa utkaf v zápase proti politickej presile hneď 
začiatkom rokov štyridsiatych. Impulz vzkrsnul 
na poli cirkevnom. Maďarská spoločnosf, pod
porovaná zákonodarstvom i surovou mocou, 
provokovala slovenskú inteligenciu v jej naj
útulnejšom a vlastnom domove: v cirkví. Ge
nerálny dozorca evanjelickej cirkve, grof Zay, 
predstavíteT šovénskej šrachty v ev. cirkvi, za
hájil akciu za sjednotenie luteranizmu s maďar
ským kalvinizmom, z toho dovodu, aby spoje
ním udusila sa slovenská svetská i duchovná 
inteligencía, pracujúca kultúrnej a aby maďa
rizácía vnikla do najživotnejšej praxe: do školy 
a do kostola. šmahom octli sa naši v politickej 
borbe. Mená skromných slovenských svetských 
i duchovných pracovník ov dostaly politické 
značenie. V júni 1842 poklonila sa deputácía 
ev. Slovákov, vedená superintendentom Jo
zeHym, Ferdinandovi V., žiadajúc ochranu slo
venského jazyka v písomníctve, na katedre, 
v škole i církvi. Odpoveď prišIa od pešfanskej 
vlády: nasledovalo stíhanie štúrovského ústavu 
slovenskej reči a literatúry v Prešporku, od
stránenie štúrovo z jeho posobišfa, odchod slo-
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venskej mládeže z Prešporka do Levoče. 
Hurban, Hodža, Štúr a ich družina hájila spojeho 
diela nadlidskou energiou. Roku 1845 začal po
sobif v Lipt. Sv. Mikuláši kultúrny spolok 
Tatrín - a 1. augusta toho istého roku vyšlo 
v Prešporku prvé číslo štúrových politických 
"Slovenských Národných Novín". 

Vo Štúrovi našla slovenská politika prvý 
jadrný výraz. Jeho odchovala nemeckámozofía 
a - romantika, povahe jeho dalo slovenské 
prostrerue sentimentálnu, až pietistickúčrtu. 
Schvátený do politiky, postupoval smerom tým, 
ktorým niesla sa v polítike celá súčasná roman
tika, smerom národne-demokratickým. U neho 
demokratizm nebol výsledkom vedeckých po
znatkov, ale vecou citu a výsledkom politickej 
situácíe. 

Ujav sa slova na prešporskom sneme 21. de
cembra 1847, Štúr hovoril: 

"Či taký človek, čo ničoho vlastného nemá, 
čo cez celý svoj život takmer vždy len druhým 
na prospech robotuje, či taký človek má vlasf? 
Či takýto človek lnie, či može s láskou lnúf 
ku vlasti? Čoho nemá, čoho nezná, toho nemože 
milovaf, k tomu nemůže lnúfj a ten, kto bol 
utisnutý, podra zákona prírodného nikde ne
mohoI milovaf miest tých, kde cítil svoj útisk. 
Takýto človek má len rodnú zem, ale vlasti 
nemá! Nemože povedaf tých sladkých slov: 
O pater, o patria, o Priami domusl I:ahko ho
vorif o vlasti tomu, komu sa na rozkoš v tejto 
krajine všetko hotove núkaj komu sa očí mažu 
pásf na priestranných majetkoch... tomu, čo 
ničoho nedáva, len shromažďuje, kto nijakého 
utrpenia neznáš a, ale len požívaj tento ovšem 
vskutku maže milovaf vlasf; lebo, milujúc vlasf, 
miluje len samého seba ... " 

Acsády, jeden z objektívnejších historikov 
maďarských, uvádza vo svojej Historii poddan
stva štúrovu reč dost obšírne a podotýka: 
"úradný protokol dolnej tabule (snemu) nepo
dáva z rečí, na zasadnutí prednesených, ani 
jednej v tak obšírnom výfahu, na vyše 3 folio
vých stYpcoch,ako reč Štúrovu; a dá-li sa z toho 
usudzovaf, musela táto reč posobif na poslu
cháčov veTmi hlbokým dojmom." 

V logíckom súlade s názormí politickými stály 
jeho názory hospodárske. štúr bol na historic
kom sneme roku 1847/8 jediným poslancom, 
ktorý upozornil na jednostranne-agrárny vývoj 
krajiny a poukazoval na potrebu industria1i
zácie, jejž prvú podmienku videI ovšem v oslo
bodení pody. Upravil pozornosf snemu na 
sedliacke zbury vo východných stoHciach, udu
sené v krvi v rokoch tridsiatych a rieknul: 
"Sloboda bráni sa sama, a sama si je zbraňou 
naj1epšou." 

O tri týždne pozdejšie hovorU štúr o mate
rinskej reči vo výučbe. Na pretrase bola "osnova 
zákona o maďarskom jazyku". jejž namerenie 
bolo všeobecným zákonom ztvrdif maďarizáciu 
školy, kostola, úradov a celého verejného ži
vota. Dnes, keď v politických zmatkoch stavia 
sa národnostná idea jako protiva idey sociálnej, 
posobí až príjemný pocit logika štúrova, v ná
rodnostnej teorii odchovanca Herderovho: 

"Známkou našej doby je to, že sa usiluje 
o rozšírenÍe vzdelanosti na čím viacerých a po
četnej šícho Za svobodou ženíe sa naša doba ... 
na stvorenie skutočnej svobody sa ale prísne vy
žaduje osveta, bez nejž svobody získat nelza ... 
S tohoto hradiska pozerajúc na vec, prosím, 
ráčtež rozhodnúf tak, aby sa v celej výučbe 
podržala reč materinská ... 

Štúr líčil biedu rudu slovenského, ktorý 
mnoho borí sa sužuje hladom; zbiednul ako 
~árod Irska; tvá.re má zblednuté a vyziablé a 
haH sa, jako tamten národ, v chatrn~ odev; 
a jestli by ani školskej náuky nedostaval vo 
svojej materinskej reči, skuto~n.e ce~kom bY,sa 
utopil v hlúposti ... Preto v zaUjme Iudu prc:s1m, 
aby sa rudu v pospolitých školách výučba v Jeho 
materskej reči dostávala ... " , 

.. .. 
Riegerov demokratizm na ríšskej rade roku 

1948j9 bol určitejší, jeho heslo: "Veškerá moc 
pochází z lidu" jadrnejšie, než sentimentálny 
demokratizm I:udovíta stúra. A predsa, Rieger 
r, 1861 podfahnul vlivu Clama-Martiníca, roku 
1867 šiel do Moskvy a roku 1871 sputnal sa 
s politikou šrachty, Ani Štúrov romantický de
mokratizm nebol z tuhšíeho kovu. 

Ani sám štúr ani Hurban a Hodža nepokra
čovali na mikulášskom národnom shromaždení, 
v máji r. 1848, v budování tých demokratických 
reálnych základov, na ktoré štúr začal stavaf 
slovenskú politiku v prešporskej snemovni. Bol 
to snáď ohrad na dynastiu, s ňouž octli sme sa 
v jednej a tej istej bojovnej línU - či bol to 
výsledok romantizmu a idealizmu v duševnej 
ku1túre našeho národného prebudenia? Miku
lášsky program je čisto nacionalistický a verej
noprávny. Zákonodarné dielo' uhorského snemu 
v marci 1848, vzfahujúce sa na volebné právo a 
občanské svobody, charakterizuje len zbežnou 
negatívnou kritikou, bez toho, že by stvoril slo
venskej národnej politike takú pevnú demo kra
tickú podstatu, akú dal politike českej vrstov
ník našich otcov, Karel Havlíček Borovský. Pri 
osnovaní našeho prvého programu uznali sme 
jednotu Uhorska, vyhradiac Slovensku národnú 
osobitosf a· hTadaH sme politickú reálnosf len 
vo verejnoprávnom upravení pomeru svojho ná
roda k Uhorsku a k dynastii. 
Keď ale potom o rok naša deputácia, žia

davšia od Viedne pretvorenie Slovenska na ko
runnú zem, zostala oslyšaná, keď aj ústavu zo 
4. marca 1849 vo Viedni odvolali, keď teda 
padla opora slovenského politického programu, 
hYadaná v dynastii, štúr vydal svoje dielo: 
"Slavianstvo i mír buduščavo." 

Tu štúr vzlietnul s pevnej pody národnej de-.. 
mokracie do oblakov všeslovanských politic
kých bájí. Celú silu svojej koncepcie venoval 
myšlíenkovému ustrojeniu siednoteného Slo
vanstva pod perufami orla ruského. Pri tom 
všetkom naše stanovisko proti maďarskej revo
lúcií, hájené i zbraňou a ozdobené mužnosfou 
v utrpení, vonkoncom nezasluhuje tej výtky, 
činenej mu so strany súčasnej i pozdejšej de
mokracie, že by bylo chcelo byf oporou zpia
točníctva proti pokroku. Kdo staval sa proti 

Kossuthovským výbuchom prepiatého naciona
Hzmu a systematickému vyhladzovaciemu boju, 
vedenému šovinizmom maďarským proti sebe 
skrovnejším nárokom na práva národnostné, ten 
nebol by stál v službe reakcie proti demokracii 
ani vtedy, jestli by maďarská revolúcia bola 
mala ciele v ostatných problémoch skutočne de
mokratické. 

Už i na Uhorsko z roku 1848 dá sa aplikovaf, 
že svoboda občanská bez svobody národnostnej 
nie je svobodou, a demokracia bez demokra
tizmu národov v štáte polyglotnom nie je demo
kraciou. A Kossuth stojí už dnes pred celým 
vzdelaným svetom nie ako hrdina legend, ale 
ako vodca len jednej, a síce od mnoho sto rokov 
privilegovanej triedy, ktorý práve jara evrop
skej demokracie a svobody použil tak v zákono
darstve ako i v praxi nielen na zpiatočnícke 
faženie šovinizmu proti celým národom, ale 
ktorý pod ochranným plášfom demokracie, 
s použitím plebejského materiálu a prelievaním 
plebejskej krve staval trie dnu nadvládu maďar
ského stredného zemanstva nad l'udom a jeho 
hegemoniu nad bllržoazÍou. Na tomto fakte 
v podstate nemohla zmenif ani ruská Ínter
vencia; ukrutnosti exponentov rakúskych po 
revolúcii boly páchané nie na bojovníkoch de
mokracie, ale na boíovníkoch za štátoprávné 
ašpirácie historického maďarského národa -
čo ich ovšem ani neospravedlňuje ani okrášliť 
nikdy nebude mod. 

V myšlienkovom vývoji slovenskej politiky 
nepokračovali sme teda od roku 1848 na tej 
ceste, ktorú ínštinktívne správne naznačil roku 
1847 tudevít Štúr, zodpovednosf ale za zma
renie rozumného vývoj a v celom Uhorsku po 
revolúcii nenesie ani jeden z nemaďarských ná
rodov uhorských, ale nesie ju jedine tehdajšia 
slepotou ranená politika vlády viedenskej. V Ra
kúsku kn. Schwarzenberg arístokraciu od vlád. 
nej moci odtisnul, v Uhrách ale odmietnuté boly 
prirodzené elementy preobrodenia v politickom 
ústroji: odmíelnuté boly nemaďarské národy, od
míetnutá nemecko-maďarská buržoasia i s rol
níctvom, a Windischgratz bol ochotným pro
stredníkom medzi Viedňou a medzi maďarskými 
"staro-konzervatívcami". V porovnaní s admi
nistrácíou a so súdobníctvom maďarského ze
manstva znamenal nám ovšem pokrok i systém 
Bachov, ale germanizácia u nás od druhej po
lovice rokov paťdesiatych, keď i na štyroch tak
zvaných slovenských gymnáziach vynaučovalo 
sa výhradne po nemecky, ochromila naše ná
rodnostno-kultúrné snahy a postupne pracovala 
k dohode len s maďarskou šfachtou, složiac 
takto základy maďarsko-šTachtického zpiatoč
níctva pre časy nasledujúce. 

II. 
S rokom šesťdesiatým nastáva v Uhrách 

stroskotanie absolútnej viedeňskej politiky. Ona 
bola sa opierala o vojsko a o byrokraciu. Do 
hradby úradov vnikali čím diaf tým v početnej
ších zástupoch Iudia maďarskej džentry (Deák 
svojim verným jakživ nebránil prijímaf úrady: 
naopak!) - a druhá opora absolutizmu, armáda, 
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zborila sa na políach italských. I vyšlo Naj
vyššÍe rozhodnutíe, sfubujúce národom zname
nité opravy na poli verejnej správy a zákono-
darstva. . 

Politika októbrového diplómu zretefne po
ukazovala na to, že panovník, ač cítil potrebu 
pokonaf sa s maďarským historickým národom, 
predsa nechcel sa vzdaf opory, ktorú mu v ríš
skej politike mohly poskytovaf Nemaďari. Jeho 
reskript, poslaný uhorskému snemu, nakladal 
upravit národnostnú otázku cestou zákonodar
nou. Deák, už vtedy o hlavu vyšší nad všetkých 
svojích rodákov, mal ten pocit, že národnostný 
problém musí uhorský snem vylúčif zo sporu 
medzi panovníkom a maďarstvom. On síce 
otázku ani z ďaleka nerieši1, tak, ako ju neriešil 
ani pozdejšie, roku 1868 (národnostný zákon), 
ale odbavil ju v solenných adresách umne a 
smierlive osnovanými stafami. Októbrového 
diplómu ovšem neuznal. Bola by to bývala od 
Maďarov vÍnovatosf: uznaf a prijat októbrový 
diplóm, keď tá politika, ktorou vládlo sa vtedy 
vo Viedni, 30. októbra roku 1860 v r á t i 1 a 
ma ď a r s k e j .š f a ch t e o s v e d č e TI úst a
r o sl a v n ú z b raň: ke ď na r i a d i I are š
ti tú c i u s tol í c. Samosprávné stolice na
cpalo si maďarské a maďaronské zemanstvo 
svojimi expoútúrami a zmocnilo sa týmto činom 
tej ohromnej moci, ktorá ovládala nadol celú 
obecnú "samosprávu", nahor ale celý snem, 
poneváč stoHca sostavovala popisy voličské, jej 
orgány viedly volby, jej orgány viedly správu 
a súdily nad živými a mrtvými. M a ď a r s t v o, 
m a j ú c s tol i c e, mal o vše t k o. Snadno 
bolo teda nástojif .na "právnej nepretržitosti". 

V takomto položení ujal sa vedenia sloven
skej politiky Š t e f a n Ma r k o D a x n e r, 
v našÍch politických dej och najvýraznejší muž. 
On bol už ako mladý človek působil od doby 
predrevoIučnej. Za slovenské povstanie nadšený 
nebol, ale keď ho národ volal, konal svoju po
vinnost tak svedomite, že bol i na smrt odsú
dený a len náhoda mu zachránila život. Mal 
za sebou peknú minulo sf ako politický pracov
ník a ako vodca slovenskej deputácíe k panov
níkovi v septembri r. 1849. Daxner politik vy
rástol v prostredí uhorskom. Na jeho politickom 
působení nebadat vlivu sentimentality Štúrovej 
a jeho vrstovníkov. On hol týpom politika 
uhorsko-slovenského, so všetkými cnosfami 
svojích politických vrstovníkovj bol energický, 
výbojný, vidiaci príklad maďarskej džentry, 
bystrý a verejnoprávník toho rangu, že obstál 
pred mnohými vynikajúcimi politikmi zo súčas
ného tábora maďarského. On chcel Uhorsko, 
bez narušenÍa štátnej integrity, v ňom ale ve
rejnoprávné uznanie individualít národných, na 
základe prirodzeného práva. Politika slovenská 
od memoranda až do konca "Pešfbudínských 
Vedomostí", teda cez celé desafročÍe rokov 
šesfdesiatých, nesená bola duchom Daxnerovým 
a len občas duchom Moysesovým. 

V memorande - vynesenom na slávnom 
shroniaždení národa v Martine 6. júna 1861 -
žiadaI národ uznanie svojej národnej osobitosti 
pozitívnym zákonom a inaugurálnym diplomom. 
Zaokrúhlením stoIk (komítátov) dl'a hraníc ná- _ 
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rodnostných malo sa uhodf hornouhorské slo
venské Okolie so slovenskou úradnou rečou na 
celej čiare. Maďarčina bola by zostala rečou 
"diplomatickou", Zákony, namerené proti rov
noprávnosti slovenskej zo snemov predchádza
júcich, maly byť pozitívnym zákonom vyzdvi
hnuté. V otázke vysokoškolskej žiadala sa ka
tedra slovenskej reči a literatúry na univerzite 
v Pešti, mimo toho zvláštna slovenská akademia 
právnická. 

Na memorandovom shromaždení brali podíeI 
aj niektorí členovía horno-uhorskej džentry. 
Doba porevolučná ich bola pritisla ku stene. 
Oni si vtedy ešte neboli istí, či Viedeň nepre
ruší vyjednávanie s maďarskými vodcami, a 
Okolie hy ich cielom napokon snáď i bolo od
povedalo, len si vymienili, aby ono nemenovalo 
sa "Slovenským Okolím" fale "Horno-uhorským 
vídiekom". Keď "našich" zemanov potom 
v Pešti pre ich účasf na memorandovom shro
maždení posmievaIi, oni šmahom obrátili kepeň 
a ospravedlnili sa tým, že chceli byť svedkami 
shromaždenia "v záujme štátu a maďarstva". 

Z účastníkov shromaždenía niektori, medzi 
nimi Martin Szentiványi a Nemessány, nevzdali 
sa myš1ienky zostaf v blízkosti tábora sloven
ského ani v rokoch nasledujúcich, až kým 
vážky príbehov politických nenaklonily sa 
určíte na stranu maďarskú. Potom horno-uhor
ská džentry taktiku zmeniIa, V dorozumení 
s grófom Juliom Andrássym (starším) zaoberaI 
sa Ístý Szmrecsányi, medzi odrodilou džentry 
vývodiaci, o založenie "miernej" slovenskej 
strany. Dokázalo sa však, že taká nie je po
trebná. Slovensko-národná myšIíenka neboIa 
do vrstiev l'udových prenikla ešte tak hlboko, 
že by jej tak rafinovaným spůsobom bolo bý
valo treba čeliL Už roku 1869, hned' po vyrov
naní, dala si rady povestná stoličná admini
strácia so všetkými slovensko-národnostnými 
kandidátmi - vyjmúc Viliama Paulíny-Tótha, 
zvoleného v Kulpíne. -

Ale vráfme sa k začiatku rokov šesfdesÍa
tých. Akonáhle vyšlo memorandum na verej
nosf, sorganizovala "vlastenecká" (maďarón
skal džentry protiakciu. Stoliční a obecní úrad
níci dali neuvedomelému fudu podpisovaf 
protesty, že "ím Okolia netreba". Podpredseda 
snemovne (Koloman Tisza!) odbavil deputáciu 
s memorandom bežnou frázou, za. to predloženie 
memoranda u panovníka značilo v slovenskej 
polítike postup, velkolepej memorandovej akcie 
důstojný, 

Memorandová deputácia získala na význame 
už i tým, že si na jej čelo stal baňsko-bystrický 
biskup štefan Moyses. 

Moyses prišiel na Slovensko ako persona 
grata vo viedeňských kruhoch. On už vtedy mal 
za sebou politickú minulo sf v Záhrebe, i ako 
horvatský poslanec na uhorskom sneme roku 
1847, kde stál s Ožegovičom a jeho druhmi 
proti Ghyczovským predlohám, namereným na 
maďarizáciu úradnej reči v Chorvatsku. Na Slo
vensku strávil Moyses už len podvečer života, 
ale i to decenium bolo slovenskej ku!túre 
a čiastočne i poHtike s!udnicou pokroku. 

Moyses bol výtečným vodcom, a Slováci občas 
dali sa mu viesf. 

T eda memorandum predloži1o panovníkovi 
slovenské vyslanstvo, a panovník odvetil: "Teší 
ma, že Vás tu vidím, ako tlumočník ov smýšfania 
můjho národa slovenského, po všetky časy ver
ného a oddaného. Vaše sfažnosti a prosby uvá
žím a dra možnosti budem braf na ne ohfad." 

Moyses predložil aj za svoju osobu zvláštnu 
prosbu proti maďarizácH diecezánskych škól. 
Na túto prosbu vzfahovalo sa pokračovanie 
panovníkovej odpovede: "Čo sa týka záležitostí 
školských, uvedené nariadenía staly sa proti 
mojej vůli a postarám čo najskůr o odpomoc, 
Aj v inom ohfade dám prosby a sfažnosti 
preskúmaf, aby sa im dra možnosti vyhovelo." 

Slovensko plávalo v nadšení, a prud vý
hradne dynastický javil sa v síle temer rovnej 
smeru Daxnerovmu, ktorý v ústavnej svojej 
susceptibilite, preniknutý voči maďarskej 
džentry pocitami najpoctivejšej loyality, ne
prestal považovaf za preklenutel'né tie prie
pasti, ktoré sa otváraly medzi záujmom "ne
historického" národa slovenského a "historic
kého" národa "uhorského" - vlastne už ma
ďarského. 

V; poHtike IIPešfbudínskych VedomosU" vlád
nul zák ladný tón verejnoprávny. V otázke slo
venskej nevidel vtedy mimo Palárika snád' 
nikto podstaty sociálnej, Daxnerova škola sta
vala voči verejnoprávnej poHtike zemanstva 
maďarského verejnoprávné požiadavky národa 
slovenského. Demokratický názor na slovenskú 
otázku javieval sa vačším dielom len v člán
koch Palárikových, ale jeho hlas nezdal sa 
vtedy aktuálnym, lebo na Slovensku považo
valy sa Deákove plány o dualizme za utópiu, 
v jeho národnostnú spravedlnosf sa verilo a 
demokratických spojencov v maďarstve nebolo 
vidno. 

Pešfbudínske Vedomosti nachodily predný 
úkol slovenskej politiky v sblížení odrodile! 
džentry so slovenčinou. Hneď na začiatku svojej 
púti uverejnily článek od Nemessányho: "Slovo 
k šfachte slovenskej": 

- Medzi hlavné úlohy nášho národa patrí 
získaf šl'achtu pre náš národ. 

Jednotliví, ovšem ojedinelí predstavitelia 
šfachty nepovažovali vtedy ešte za oportúnné, 
popálif si medzi sebou a medzi Slovákmi všetky 
mosty. Szentiványi doprosta vytýkal sloven
ským vodcom (článok Pb. Vedomostí: "Záujmy 
Slovákov v Uhrách"), že nezískali na svoju 
stranu "slovenského" zemanstva. Takéto hlasy 
dodaly Pešfbudínskym Vedomosfam tým viacej 
smelosti, a časté boly v nich články, v nichž 
historickými dokladmi dokazovala sa slo
venskosf horno-uhorskej šrachty. 

Medzitým šfachta - znovu sa zapracovala 
do praxe volebnej. O stoličných volbách písal 
sám Daxrier v Pešfbudínskych Vedomostiach, 
a z jeho pozorovania vidno, že, "páni župani 
praktikovali aj na ďalej "po zemansky", ačkoľ
vek artikul XVI. z roku 1848 obsahuje úpravy 
vo smysle konštitucionálno-demokratickom. Da
ktoré zemanské dediny maly aj po 40 hlasoch, 
nezemanské po 2-3 alebo žiadneho"; Slovom, 

už vtedy boly mÍesto volieb jednoduché stoličné 
oktrojírky. "r.ud nebol na protízemanskú poli
tiku dostatočne zralý." 

Pri tom všetkom bola nálada na Slovensku 
nádejí plná. Ešte r. 1865, na začiatku roku, pí
saly Pešfbudínske Vedomosti: 

"Že ideme napred, to síce jeden každý uznaf 
musí, bo máme od tretieho roku Maticu, vlaňaj
šieho národného župana (Francisciho), a tohoto 
(roku) - ak Boh dá - najvyššie rozhodnutie 
o práva ch rečí nemaďarských." 

Matica bola sa už rozvinula na velký národný 
reprezentačný sbor slovenského nárcda po 
stránke kultúrnej a spoločenskej. Budovaly sa 
gymnázia, učitefská preparandía. Koncom roku 
1864, 24. decembra, upravil panovník listinu 
na vodcu Rumunov, miláčka dvora, metropolitu 
a - vtedy už - baróna Šagunu, v ktorej po
volil, aby gr. or. Rumunom utvorHa sa samo
statná, so srbskou koordinovaná metropoHa, a 
církev v Sedmohradsku aby sa na metropoliu 
povýšila, Podobné "dary" čakaly sa od dynastie 
i na Slovensku, Ale už rok 1865 začal obla
movaf nádeje. Daxner kandidoval na novo
svolaný snem a poneváč mal výhl'ady na rimav
sko-sobotský mandát, preložila ho vláda d'aleko 
medzi Maďarov. 

A Viedeň? Štefan Moyses posielal svojim 
dóverným priaterom dopisy plné zúfalstva .. , 
Roku 1866, v novembrí, odpovedal panovník 
deputácii Matice a jej vodcovi ViHamovi Pauli
nymu-Tóthovi ešte velmi láskave: 

"Teší ma v týchto fažkých dňoch, ktoré som 
prežil, že móžem prijať tento prejav vernosti 
můjho slovenského národa, o ktorej som nikdy 
nepochyboval. Buďte ubezpečení, že ja na svo
jich slovenských poddaných nezapomeniem za 
žiadnych okolností." 

Medzitým "fažké dni" (zahraničné porážky) 
doniesly ovode. Prišlo vyrovnaníe s "histo
rickým" národom maďarským, ktorý o tri roky 
tak zosilnel, že gróf Andrássy jednoduchým 
protestom prevrhnul české fundamentálky a 
korunovanie a.štátné právo. - patrne z vďakYf 
že česká politika od roku 1860 svojím stano
viskom za historické individuality mimovofne 
tak mohutne fedrovala záujmy maďarstva. Vo 
viedeňskej Presse dočítaly sa národy zdarilej 
interpretácie vyrovnania: 

- Habsburská ríša má len dve duše: ne
meckú a maďarskú. 
Vyňato ze stejnojmenného článku ze Slovenské čítanky, 

J. vyd. 

Spojení národnostních poslanců 
ves něm o V 11 ě II her s k é. 

Ve sněmovně roku 1906 měly národnosti nej
prve dosti poslanců, že se mohly sestoupiti ve 
zvláštní skupinu, koalice dopustila se však té 
veliké chyby, že skupiny této neuznala za 
zvláštní sněmovní stranu. Poslanci národnostní, 
jichž bylo pětadvacet, opravdu zvoleni byli, a 
vůdcové jejich právem prohlašovali za nerozum, 
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jestliže se nechtělo něco uznati proto jen, že ~ 
to bylo komusi proti mysli/) . 

Dr. Wekerle přiznal dne 2. června 1906 ve sně.' 
movně přímo, že nemůže provésti, co národ. 
nostní zákon nařizuje o užívání jazyků, zvláště 
však prý se nemohou uveřejňovati v rozličných 
jazycích soudní rozsudky. 

M.alá skupina od první chvíle projevovala 
svou způsobilost, a někteří její členové, zvláště 
dr. Michal Polit, žák Miletičův a vůdce srbských 
liberálů, dr. Milan Hodža, mladý vůdce slo
venský, a dr. Alexandr Vaida, rumunský statkář 
a poslanec, brzy nabyli vážnosti pro obratnost 
při rokování a znalost sněmovních zvyklostí. 

Ale sněmovní většina přijala je tak, že to bylo 
nedůstojno ústavního shromáždění. Mnozí šo
vinisté dokazovali, že se politický program ná
rodnostních poslanců nesrovnává s důstojností 
poslaneckou, dovolávali se toho, co se stalo 
rumunskému poslanci Vesulovi Demianovi, a 
žádali, aby se podle toho zrušily mandáty celé 
této strany. Vláda byla dosti chytrá, že. neuči
nila, co by bylo najisto pobouřilo veřejné mínění 
evropské, ale našla si jiný, stejně vydatný pro
středek na umlčování nemaďarských poslanců. 
Dne 16. listopadu 1906 byl kněz Ferdinand 
Juriga, jeden ze sedmi slovenských poslanců, 
odsouzen v Prešpurku na dva roky do žaláře a 
na 1200 korun pokuty za to, "že podněcoval 
proti maďarské národnosti", čehož se dopustil 
dvěma novinářskými články, ve kterých útočil 
na šovinisty a sebe hájil proti žalobám, že není 
vlastencem:*) Brzy potom byli odsouzeni pro 
podobné provinění do vězení na dva měsíce až 
šest měsíců dva jiní nemaďarští poslanci, Hodža 
a Petrovič. Jiný slovenský poslanec, farář 
Jehlička, byl podobně obviněn z "pobuřování 
proti maďarské národnosti" a církevní úřady 
mu pohrozily, že bude sesazen, nevzdá-li se ve
řejné činnosti politické. Příchylnost k povolání 
kněžskému byla silnější než láska k sloven
skému národu, proto se vzdal poslaneckého 
mandátu a potom se už o "pobuřování" nemlu
vilo. Biskup, jenž odsuzoval Jehličkovu poli. 
tickou činnost, nic proti tomu neměl, když se 
o uprázdněný poslanecký mandát ucházel ma
ďarský kněz; jak velice však už vzrostlo pro
buzení slovenských sedláků katolických, uká
zalo se tím, že zvolen byl Ivanka, mladý luter
ský advokát, který se teprve nedávno usadil 
v Trnavě. Ale vláda se ihned pomstila, obvinila 
Ivanku, že se dopustil ve voličské řeči "pobu
řování" a 2. srpna 1908 ho odsoudila na rok do 
vězení a na 1200 korun pokuty. Tyto zkušenosti 
naučily slovenské vůdce opatrnosti. Poznali, že 
se uchrání jenom, když si zjednají lidi, kteří 
budou přijímati odpovědnost z článků, jež bude 
veřejný žalobce stíhati; mladí pak Slováci a Ru
muni považují to za čest, mohou-li jíti do vě
zení pro takovou věc. "Ať žije můj nástupce," 
říkají sami Slováci, když slyší o nové oběti. 
Maďarští šovinisté velmi rádi vytýkali národ

nostní oposici nevlastenectví. Poslechneme-li 
však, co členové uherské vlády mluvili úředně, 
snadno porozumíme, proč sebevědomý nemaďar 
nemohl podporovati koaliční soustavy. 

*} Jako kdyby britská sněmovna byla r. 1906 neuznala 
novou dělnickou stranu. Vysvětliti hy se dalo takové jed
náni, kdyby bylo jisto, že nynější kabinet už vůbec ne
odstoupí. 

.') Viz Lúčenie od faráře F. Jurigy v tomto díle, 

114 

Málo dní potom mluvil baron Bánffy o ma
ďarském národním státu ve sněmovně, která 
s ním naprosto souhlasila, když dokazoval, že 
národnostní zákon se smí prováděti jenom tak, 
aby nepoškozoval národní ráz tohoto státu. 
Mluvil proti tomu, aby se činily obcím jazykové 
ústupky, neboť to -by ne od vratně přivodilo po
dobné ústupky při správě stoličné a vládě 
ústřední; tyto námitky proti nejdrobnějším 
ústupkům mu stačily, nebylo mu třeba odsu
zovati zákon celý, dobře věděl, že jest mrtvou 
literou. Dne 11. července téhož roku Bánffy ob
hajoval svou "soustavu" proti rumunským a slo
venským poslancům. "My chceme právní stát, 
ale ten budeme budovati, až zabezpečíme stát 
národní. .. Zájmy země uherské toho žádají, 
aby se národní stát vybudoval na základech 
krajně šovinistických." A za rok mluvil baron 
Bánffy o národnostní otázce ještě bezohledněji. 
"Pokojně se tento úkol rozřešiti nedá. My se 
s nimi dorozuměti a porovnati nemůžeme, neboť 
my si přejeme jednotného maďarského národ
ního státu, oni chtějí stát mnohojazyčný a v něm 
stejná práva pro všecky národnosti.*) Násilná 
a nedůsledná vláda, kterou baron Bánffy vy
konával, zbavila ho znenáhla všech stoupenců, 
ale výroky jeho o národnostní otázce většina 
sněmovní vždycky vděčně přijímala.**) 
Hrabě Julius Andrássy, ministr vnitra, praviI 

v důležité řeči o národnostech dne 27. listopadu 
1906, že politika národnostních poslanců jest 
"nebezpečná, protinárodní, státu nepřátelská", 
že poslanců těch nemůže uznati za politickou 
stranu, jelikož vÍ, že to, čeho se domáhají, čelí 
proti myšlence maďarského státu. Andrássy 

0) Dne 31. října 1907 (Pester Lloyd ze dne 1. listopadu): 
"Národnosti," pra,vil, "neprávem si stěžují, že se s nimi 
jedná nespravedlivě, Jest pravda, že jim národnostní 
zákon zabezpečuje více práv než jich mají, ale to za
vinily mnohé nové zákony, jimiž se znenáhla zrušily 
jednotlivé příkazy národnostního zákona." Dne 1. ledna 
1908 prohlásil opět, že smír a porovnání jest nemožné. 
"Bez šovinismu nic se nezmůže," pravil, 

'O} Sám hrabě Štěpán Tisza, státník tak vynikající, 
stejně výstředně smýšlí o národnostní otázce. Dne 16, ledna 
1905 pravil při veřejné hostině v Budapešti: "Chtějí-li 
občané nemaďarští užívati zákonných práv, musejí bez
podmínečně uznati, že tento stát jes maďarský (a Magyar 
állam), jejž vybudoval politicky jednotný národ ma
ďarský; . toto jest podmínka hlwvnÍ. Jakmile maďarský 
národ obnovil svou samosprávu, jakmile měl národní 
vládu, zabezpečil zákonem z r. 1868 národnostem veliká 
práva. ·Myslím, že národ náš jednal tenkrát správně, To 
však učinil, jelikož se domníval, že občané nemaďarští 
přilnou k němu s láskou a oddaností, obdrží-li od něho 
tak veliká a mnohá práva,. Tato politika dá se ospra
vedlňovati dotud, dokud se podle této domněnky chová 
alespoň hlavní část toho občanstva našeho, které mluví 
cizím jazykem. Kdybychom se však přesvědčili, čehož 
bůh nedopouštěj, že to byl jenom žalostný přelud, že se 
většina občanstva nemaďarského sjednotila, proti nám, 
aby bojovala proti našim snahám politickým a národním, 
pak by tato politika pozbyla vnitřní oprávněnosti. Ma
ďarský národ se nezwvázal, ž~ zákon tento bude zacho
vávati po všecky časy a že ho nezmění,.. změní-li se 
poměry a přesvědčíme-li se, že tímto zákonem dáváme 
práva svým odpůrcům a jednáme takto proti sobě." 

přiznával, že pozdější zákonodárství zanechalo 
zásad, které byly v národnostním zákonu, a 
ubezpečoval národnosti, že samy budou vinny, 
"bude-li zákon ten prostě zrušen." A na konec 
objasnil, co jest politika: "Laskavost a spra
vedlnost prokazovati národu, neúprosně však 
pronásledovati agitátory." 

šest měsíců potom řekl to hrabě Andrássy 
ještě bezohledněji. Odpovídaje dne 25. května 
1907 na interpelaci dr. Vajdy o volebních zlořá
dech, přiznával přímo, že otázka národnostní 
v Uhrách jest otázkou hrubé moci. "Čeho se do
máhají národnosti;" pravil "mohlo by se obdržeti, 
a kdyby se obdrželo, mohlo by se uhájiti jenom 
krvi a branným povstáním, neboť zřízení, které 
by se protivilo přáním a zájmům maďarského ná
roda a nejmocnějším činitelům v této zemí, ne
dalo by se udržeti." 

Když podával zprávu o této řeči, Pesti Hirlap 
pravil: "My, maďarská společnost, nepřestá
váme na tomto mále, my chceme Uhry naprosto 
pomaďarštiti, Je-li kdo věren maďarskému 
státu a jeho myšlence, to ještě neznamená, že 
se chce dáti pomaďarštiti, ba ani, že se maďarské 
řeči učí a že uznává výhradné právo maďarského 
jazyka." 

Nejúžasnější však projev v posledních letech 
o národnostní otázce učinil bývalý předseda mi
nisterský, Koloman Szél1, o němž se dosud ří
kávalo, že jest snášeHvý a umírněný. Když 
mluvil dne 21. června r. 1908 na výroční hromadě 
maďarských kulturních spolků, Szél1 nazval 
"jednotný maďarský stát" nejpřednějším cílem 
uherské politiky, jehož se bude neústupně do
máhati každý' státník. "Každý občan jest rovný 
před zákonem až na rodný jazyk, ale výjimky 
té nutně vyžaduje politická jednota a jednotnost 
správní a soudní." Nemaďaři mají právo pěsto
vati řeč a vzdělanost vlastní, jediná věc se žádá 
po nich, aby prohlásili, že lnou "k maďarské 
myšlence státní". Slovem, "především se musí 
zabezpečiti, že tato země bude maďarská, a 
potom ať jest vzdělaná, bohatá, osvícená a po
kroková." 

Při hostině, která se konala po této hromadě, 
ministr vyučování hrabě Apponyi, zesílil řeč 
Széllovu Výrokem, "že pevná národnostní poli
tika" jediná může rozřešiti kmenovou otázku 
v Uhrách. A státník tento dokazoval pn Jme 
příležitosti, že bylo vždycky a dosud jest touhou 
země uherské, aby se tu vybudoval jednolitý 
maďarský národ. To se ovšem ví, že koaliční 
vláda usilovně pronásledovala národnosti, pře
konala v tom samého Kolomana Tiszu a první 
vládu ·Wekerlovu. Ale tímto pronásledováním 
se jenom rozdmychávalo národní uvědomení ne
maďarských kmenů, nepokoj a nespokojenost 
pak jest za naší doby větší, než byla kdy v mi
nulých dobách. *) 

*) Budapesti Hirlap dne 8, dubna, r. 1908 hovoří v úvod
ním článku o pravém smyslu slova "reakce"; "Karel 
Kerkápoly pravil r. 1894: ,Nemyslím, že reakce jest 
vždycky zločinná a potupná. Reakce jest vlastně protiva 
nepřátelské činností, a je-li tato činnost ospra
vedlněna (helyes), jest reakce ovšem zločinem; 
je-li tato činnost však nepřípustná, jest reakce po
vinností: Takto pojednává Kerkápoly o této věci 

Uvidí se, zdali vláda Khuen-Héderváryho 
bude tuto nespokojenost zmirňovati moudrými 
ústupky. Dosud se taková snaha jevila jenom 
v tom, že nový ministr spravedlnosti, dr. Szé
kély, mírněji vykládal zákon tiskový, když šlo 
o nemaďarské tiskové pře. Jinak se poměry 
uherských národností v ničem nezlepšily a ne
zadržované zlořády a násilnosti, jimiž vláda za
bránila všem nemaďarským poslancům až na 
osm vrátiti se do sněmovny, neznamenají a ne
věstí nic dobrého. 

Seton-Watson: Národnostní otázka v Uhrách, 

Třeba, abychom, až hodina rozhodná udeři, 
dovedli bojovati i umříti pro přesvědčení své. 

Fr. Lad. Rieger. 

o d k a z k n á rod u. 

Národu mému pak přeji z té duše, aby sebe 
sama nikdy neopouštěl v malomyslnosti, ani ne
zpýchal v domýšlivosti, radím jenom, aby sice 
trval na svém právě jasně a nestranně pozna
ném, ale aby se nikdy nedal svésti vášní ke 
křivdění komu jinému, přeji mu, aby dbaje vždy 
jen rady mužů ve všem čestných a skutky vlaste
neckými osvědčených, nedbal na slova zvučná 
a hesla jalová, jeho samolibosti lichotící, jakož 
pronášejí často lidé nezralí, mravnosti pochybné, 
anebo sobcové, zisku, populárnosti a moci po
litické žádostiví, radím mu, aby důvěřoval hlavně 
vlastní síle - ovšem správně oceněné, aby ne
přeceňoval sil svých a nepouštěl se do podniků 
pošetilých, samo bytí jeho ohrožujících, jsa toho 
vždy pamětliv, že jen poctivou prací duchovní 
i hmotnou, a i tu jen postupně sice, ale bezpečně 
založí si lepší budoucnost. Přeji si dále, aby 
národ můj nikdy nespouštěl se snah ideálních, 
křesťanských, věčných to pravidel cti, práva a 
lidskosti, aby především nikdy se nespouštěl po
žadavků práva, aniž klonil se k násilí, byť 
okamžité opuštění spravedlnosti slibovalo chvil
kový úspěch, jsa toho pamětliv, že obecná mezi
národní úcta před právem je nejpevnější ohradou 
národů, zvláště národů malých, jimž je zvláště 
nebezpečno vyj Hi z této hradby a vydati se na 
vratkou půdu moci čilí práva silnějšího, Ko
nečně si přeji, aby národ můj dusil v sobě vše
možně hřích závisti, u nás bohužel dost častý. 

Fr. Lad. Rieger. 

teoreticky. Prakticky ji lépe osvětluje jednání národ
nostních a,gitátorů. Jejich jednání nás dokonale pře
svědčuje, že jsou takové skutky, proti nímž reakce jest 
povinnosti, Vidíme, že se dovolávají jenom těch zá
konů, které národ vydal, aby je upokojil, a těch zákonů 
upotřebují, aby učinili průlom do národní jednoty; uží
vá-li se tedy za zbraň proti nám, co se jim dalo, aby 
se zjednal klid a pokoj,.. pak porozumíme dobře, 
které jednání jest nepřípustné (helytélen), a nech! se 
pak oni přesvědčí sami, že také pochopíme, co jest do
volená reakce," 
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B r II ě II S k jí z á k I a d II í k á m e n. 

KdyŽ někdy vzpomínám na folkstágové bouře 
v Brně na začátku října 1905, slyším ještě 
v duchu živelné projevy rozčilených davů jako 
táhlé dunění ulic, které mně tehdy celé noci znělo 
v uších a udržovalo v bdění po několik nocí. To 
český lid z Moravy hlasitě volal po zřízení uni
versity české v Brně a na velkopanský posměšek 
Němců, kteří tehdy z celého Rakouska přišli 
protestovat do Brna, že české stromy nerostou 
do nebe, odpovídal odhodlaným prohlášením že 
nikde v německých lesích neroste dřevo na němž 
by mohli pověsiti nenáviděný náš nár~d. Z ne
děle dne 1. října, kdy byl v Besedním domě a na 
širé;u prostranství před ním pořádán velikolepý 
prOJ ev pro českou universitu v našem městě, pro
táhly se demonstrace přes pondělí, a večer byly 
Ceská ulice, náměstí před Besedním domem, 
ulice U solnice a ulice Husova až za Pražákův 
palác jako nabity. 

, 

ochrannou stanici. Raněný byl už v bezvědomí, 
když přijela, aby ho odvezla do nemocnice ke 
sv. Anně. Síň Besedního domu se zatím hustě 
naplnila; na prahu hlavního vchodu byla veliká 
kaluž stydnoucí krve, stékající až na chodník, 
a po vojsku již nebylo památky. Sháněl jsem se 
na ulici po něj akém strážníkovi - nikde ho ne
bylo; se mnou zimničně pobíhali po ulicí pre
sident Rozkošný a dr. Perek, zatím co P. Šilinger 
nahoře ve spolku telefonoval na všecky strany, 
zejména Národním listům do Prahy. Zástup 
ovládlo ohromné rozčilení a jen stěží mohli 
.j sme umírniti í eho hněv. Snažili jsme se, aby 
bylo rychle zjištěno, kdo je poraněný a kdo byl 
původcem jeho zranění. Utíkal jsem k nedaleké 
budově místního velitelství, abych tam žádal 
o rychlé vyšetření; náhodou jsem zastihl nyněj
šího generála Zdeňka Weinerka, jenž tehdy jako 
setník-auditor sloužil u brněnského posádkového 
soudu a rychle si vymohl zmocněni provésti hned 
zevrubné šetření. Medritzer se svou četou se 
zatím vrátil do kasáren. 

V nemocnici se zjistilo, že raněný je František 
Pavlík, truhlářský dělník z Ořechova; auditor ho 
í iž nemohl vyslechnouti, protože raněný zemřel 
za několik minut po tom, co byl dodán do ne
mocníce. 

Někdy k desáté hodině dostal dozorčí důstoj
ník ve staroměstských kasárnách rozkaz, aby 
hned vypravil asistenční setninu do budovy míst
ního velitelství na Husově třídě; proč byl tento 
rozkaz vydán, nebylo vůbec zjištěno, a pozděii 
všichni zúčastnění činitelé ujišťovali, že asistenc'e 
naprosto neměla úkolu, aby vykHzovala ulice 
okolo Besedního domu. V kasárnách byl tehdy 
ubytován 49, pěší pluk z Dolních Rakous; asi
stence byla sestavena z vojáků 5., 6. a 7. setniny 
a za velitele byl jí určen mladý kadet-zástupce 
důstojníka Ondřej MedrHzer, rodák z Vídně, 
Vojenské úřady později tvrdily, že jiného ve
litele nebylo lze ustanoviti. Medritzer měl celkem 
75 mužů ve třech četách; vytáhl s nimi z kasáren 
ve. čtyřstupech a šel rychlým pochodem Veselou 
uHcí do ulice U solnice; zvláštního rozkazu ne~ 
měl a setnina neměla s sebou politického úřed
níka. Před sebou viděla u Besedního domu pro
řidlý již zástup lidí, jenž vojsko přivítal hluče
ním, ale rychle před ním ustupoval. Setnina byla 
již na místě, kde proti hotelu Slavii ústí do ulice 
U solnice ulice Studentská. Medritzer přešel ze 
čtyřstupů v kolony, dal nasaditi bodáky a na 
jeho povel dala se setnina do poklusu. Ztratila 
rychle spořádaný útvar: jednotliví vojáci pádili, 
pušky s bodáky v rukou, rychle dopředu, kdežto 
jiní zůstávali vzadu a vrhli se do lidu, jenž 
prchal na všecky strany. Značný počet lidí chtěl 
se hlavním vchodem dostati do Besedního domu; 
ale ti, kdo vběhli dovnitř, přirazili za sebou 
dveře a před nimi zůstal hlouček, který se ne
mohl rozutéci. 

V místnostech Čtenářského spolku byla tou 
dobou ještě četná společnost; byli v ní mimo jiné 
pos!anci dr. Perek a Rozkošný a redaktor Hlasu 
P. Sílinger, Najednou někdo vběhl do místností 
a volal hlasitě: "U dveří vojáci probodli člo
věka'" Společnost ztrnula - nikdo ani nehlesl. 
Letěl jsem přímo se schodů dolů; tam se již 
v síni tísnili lidé kolem mladíka, jenž ležel na 
zemi, smrtelně bledý, jsa na nohou zalit krví a 
opíraje se horní částí těla o ruce, které ho po
někud nadzdvihovaly. Nad raněným se klonil 
lékař dr. Karel Kohoutek a obvazoval mu z nouze 
ránu v pravém tříslej daH jsme rychle zavolat 

V kasárnách nastoupila na chodbě celá setnina 
kadeta Medritzra v plné zbroji a na rozkaz audi
torův hlásili se všichni muži, kteří při výpravě 
k Besednímu domu použili zbraně. Z 75 vojáků 
vystoupilo jich 31 i z protokolu, jenž byl s nimi 
.spisován až do 3. hodiny ráno, viděti, že před 
Besedním domem bylo pravé boží dopuštění. 
Vojáci mlátili do lidí pažbami (sami říkají, že 
zezadu a po hlavách), až jednotliví zranění pa
dali a pažby se polámaly; někteří bodali bajo
nety. K Pavlíkovi se neznal nikdo. Pěšák Jakub 
Heher, 22letý švec z Weitry u Gmiindu, přiznal 
se sice, že asi 4 kroky před vchodem do Besed
ního domu píchl někoho bodlem do prSOUj po
raněný prý se vlekl několik kroků podél zdi, ale 
na ulici neklesl Pavlík prý to tedy nemohl býti ... 
Bodák Heherův byl ještě při prohlídce zbrocen 
zaschlou krvL Pěšák František Bondy prý rovněž 
asi pět kroků před vraty někoho píchl do břicha, 
ale pažbou (měl na pušce bodák!), ale nic prý 
mu neudělal. Kadet Medritzer sám nevěděl nic; 
nemohl ani udati, zdali jeho voj áci použili zbraní 
a jak. On sám prý ulice vyklízeti nechtěL 
. Hned v úterý ráno Pavlíka v nemocnici pit
vali; práci tu vykonali dva čeští vojenští lékaři 
dr. Czesaný, nyní zubní lékař v Brně, a dr. Per
ner, nyní v Litoměřicích. Jedna z ran, které u 
ubohého hocha našli, byla absolutně smrtelná: 
Bodák mu v pravé slabině prořízl hlavní tepny 
(rána byla dlouhá 8 cm a značně široká) a smrt 
nastala rychle vykrvácením. Mimo to měl Pavlík 
~eznou ránu na hlavě a na natažených prstech 
pravé ruky shora: tu dostal patrně, když si 
pravou rukou chránil hlavy od rány bajonetem 
nebo šavlí, která mu hrozila.· Vtiskl se asi do 
koutku u vrat Besedního domu, když nemohl 
dovnitř, •• ~. tam se na ubožáka sesypaly rány, 
z nichž v~liká, mocně zasazená rána v tříslech, 
přivodila·smrt. Kdo to udělal? Heher, BO:Q.dy 
nebo někdo jiný? Slyšel jsem, že velitelství 
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pluku pachatele ještě v noci s pondělka na úterý 
vypravilo do Sv. Hypolitu, kde byl pluk domo
vem; dokladů pro to jsem nenašel, ač )sem se 

. po nich horlivě pídil. Pachatel se nenaseL 
Dva dny po příhodě sborové velitelství v,: 

Vídni nařídilo, aby bylo trestní vyšetřování proh 
neznámým pachatelům ihned zastaveno; rozkaz 
byl proveden. 

Téhož dne byl Pavlík od sv. Anny pochová
ván. Od čtvrté hodiny odpoledne tísnil se před 
nemocnicí ohromný dav několika tisíc lidí; přišli 
vzdát poslední poctu mladému dělníku, jenž 
v boj i za českou universitu v Brně na prahu Be
sedního domu přišel o život, nevinná oběť v boji 
za právo, jak bylo napsáno na stuhách věnce, 
jejž dali na rakev Pavlíkovu čeští advokáti. Více 
než hodinu šel na ústřední hřbito~ ohromný po
hřební průvod, který vedl P. šiHnger se dvěma 
starobrněnskými augustiniány; táhl se pomalu pře
plněnými ulicemi, v nichž vládlo hluboké, ponuré 
mlčení, v moři obnažených hlav, jako hrozné vo
lání proti násilí a veliký hlas po zadržovaném, 
nezni čitelném právu. 

Celý Ořechov, Ořechovičky, Tikovice a Ha
jany byly v průvodu; mlčeliVými ulicemi nesla 
se k nebesům hlasitá jejich modlitba a za zma
řeným životem lkaly pěkně zladěné zvuky ves
nické kapely, jež tolikrát před tím hrála nešťast
nému Pavlíkovu chlapci do tance. 

Na hřbitově promluvil k davům krátce P. Ši
Hnger. Líčil význam smrti Pavlíkovy a končil za 
hlubokého pohnutí: !fA kdyby byl král umřel 
nebyl by měl na pohřbu většího účastenství nežli 
tento prostý český dělník. Sladko je zemříti za 
šlapanou vlast, za porobený národ! Od tohoto 
hrobu půjde do světa zvěst, že v Brně žijí tisíce 
Čechů, kteří se budou snažiti, aby se stala skut
kem myšlenka, za kterou František Pavlík pro
cedil svou krev a nasadil svůj život. Jsem pře
svědčen, až hude zřízena v Brně česká universita, 
že ti, kteří na ni přij dou, uctí i eho památku vzpo
mínkou a modlitbou." 

Té řeči použil pak spisovatel Josef Merhaut, 
sestavnje nápis na Pavlíkův pomník, který na 
ústředním hřbitově vybudovala Národní rada. 

Po ŠiHngrově řeči jsem ze hřbitova rychle 
odešel; věděl jsem, že pluk, v jehož řadách byl 
Pavlíkův vrah, dostal rozkaz, aby obsadil pří
chody ze Starého Brna do vnitřního města a za
mezil tak zástupům cestu ulicí Křížovou a vůbec 
směrem k Pekařské. Bál jsem se, že se lid ne
zdrží, a že by při sebe menším dohadování s ně
meckým vojskem mohlo dojíti k neštěstí. Vskočil 
·jsem do vozu a ujížděl jsem nazpět Vídeňskou, 
U Freyschlagova domu stál už kordon vojáků se 
silnou zálohou na Mendlově náměstí; vojsko bylo 
o síle jednoho praporu a veld mu podplukoyník 
Augustin Igelseer. Představil jsem se mu la~o 
jednatel Národní rady a žádal. ho, abych s~el 
zůstati při něm a staral se o khdný odchod hdu 
Silniční ulicí. Viděl jsem zřetelně, jak rád slyšel 
a přijal tuto nabídku. Za hodnou chvíli potom 
ukázaly se za Modrým lvem první v!ny da~, 
vracejících se s pohřbu. Stalo se, co Jsem oce
kával; v zástupech nastalo jitření, když viděly 
před sebou 49. pluk, a výbuchy nevole lítaly 
proti kordonu. Napial jsem všecky síly, abych 

pobouřené po dobrém a někde i po zlém pře
svědčil, že musí poslechnout a jít tudy, kudy 
bylo nařízeno. Byla to námaha úžasná, ale po
dařila se; rozvážní lidé mně hned pOl,"ozuměli, 
pomohli a proud, jenž se již již zastavoval a byl 
zezadu tlačen proti voj sku, valil se dále Silniční 
ulicí. Chvíle. než se dal znovu do pohybu, byla 
jednou z nei'strašnějších v mém životě ... Igelseer 
stál před kordonem a po celý čas ani nehlesl j 
když za dobré půl hodiny bylo po všem a ulice 
se vyčistily, přistoupil ke mně, podal mně ruku 
a řekl: "Děkuj u, pane doktore! Ne my, ale vy 
i ste udržel klid." 

Universitu máme v Brně skoro již deset let 
a dnes klademe základní kámen pro vlastní bu
·dovu první její fakulty, Je posvěcen potem usi
lovného snažení i surově prolítou krví mladého 
Sokola, jenž před 13 lety v bojí za naši universitu 
zahynul. A tak tedy plním, co očekával o~ té 
vznešené chvíle náš horlivý brněnský budltel: 
vzpomínám srdečně všech, kdo tu chvíli hou
ževnatou prací i utrpením připravovali, před,:: 
vším Františka Pavlíka, jenž v lomozném bOjl 
pouličním, bez něhož se neobešel ani tento náš 
kulturní požadavek, přišel o život. 

H. Bulín: Lidové Noviny z 9. června 1928. 
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V r a ž d ě n í S lov á k ů uČe r n o V é. 

Dosud je u nfÍs v čerstvé paměti pověstný 
proces ružomberský a již opět nová truchlivá 
zpráva došla v minulých dnech z Ružomberka, 
či vlastně z jeho předměstí Cernové. Liptovský 
Ružomberok čítá 8198 obyvatelů, z toho 6893 
Slováků; Černová je "ulicí", předměstím Ru
žomberku, jakých má Ružomberok více. Příči
něním těchto ,ulíc" byl zvolen za faráře ružom
berského bývalý farář sliačský Andrej Hlinka, 
rodák černovský. 

V únoru r. 1906 konaly se v Ružomberku 
volby obecního výboru, při nichž hlavně přiči
něním Hlinkovým zvítězila strana slovenská. 
Tím také obi even dvoumilionový schodek 
v městské pokladně,. vzniklý za režimu ma
ďarského. 

V květnu pak byly volby do uherského říš
ského sněmu, při nichž H1ínka podporoval kan
didaturu tamního lékaře MUDra Vavra Šrobára. 

Pro toto své působení byl Hlinka zbaven 
úřadu. Ale lid ružomberský zastal se svého fa
ráře a přestal choditi do kostela. Dne 22. června 
1906 byl Hlinka zbaven svého úřadu po druhé 
a současně uvězněn pro pobuřování, kterého se 
prý dopustil řečmi při volebních shromá~dě
ních. Zároveň zatčen z téhož důvodu i dr. Sro
bár a několik předních měšťanů ružomber
ských. Na všechny zatčené vznesena obžaloba 
a dne 26. listopadu zahájeno s nimi soudní 
líčení které trvalo do 6, prosince, soudní líčení 
či vl~stně strašné drama ružomberské, jehož 
smutným epilogem byl následující rozsudek: 

Andrej Hlinka 2 léta vězení'11679'30 K 
1500 K pokuty, soudní 

Dr, V. Srobár 1 rok vězení, 
900 K pokuty, útraty, 
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, Jiří Greguš 5 měsíců, 200 K pokuty, 67 K 
utrat. 

Petr Cheben 5 měsíců, 100 K pokuty. 
Josef Tomík 4 měsíce, 300 K pokuty 416 K 

útrat. ' 
Josef Maťašovský 2 měsíce, 

100 K pokuty, 
Michal Serafín 2 měsíce, 

100 K pokuty, 
Josef Janovec 2 měsíce, 

100 K pokuty, 
Jiří Novák 2 měsíce, 

100 K pokuty, 
Josef Vlkolinský 2 měsíce, 

100 K pokuty, 

spolu 

s Chebenem 

344 K 

útrat. 

Michal Jesenský 2 měsíce, 100 K pokuty. 
Mimo to zbaven každý z jmenovaných na 

3 léta politických práv. 
Výrok tento potvrdila dne 6. listopadu 1907 
královská kurie (poslední instancej v Pešti. 
Mezitím Hlinka pracoval dále. Jeho přičině-

ním byla založena tudová banka v Ružom
berku a vystavěn nový kostel v Černové. Dne 
16. října odešel na Moravu, kde pořádal celou 
řadu přednášek o kulturních poměrech na Slo
vensku; nyní přednáší v Čechách. 

Ze v Černové byl vystavěn kostel, o to má 
hl~vní zásluhu, jak již bylo připomenuto, Andrej 
Hlinka. Sám věnoval k tomu účelu celé své sou
kromé jmění a všude nabádal ku sbírkám, takže 
náklad stavební, který činí asi 80.000 korun, 
až na 20.000 korun jest již zaplacen. Větší díl 
~ toho obětovali sami obyvatelé chudé dědiny 
Cernové, z nichž se mnozí zadlužili, jen aby 
mohli na stavbu přispěti. Biskup Párvy a bo
haté kněžstvo nepřispělo na kostel ničím. Lze 
tedy plným právem říci, že černovský chrám 
nenáleží nikomu jinému nežli Černovanům, kteří 
si ho za vlastní peníze zbudovali. 

Kostel dokončen byl v létě podle plánu slo
venského stavitele Harmínce v krásném gotic
kém stylu. Chyběly v něm již toliko varhany. 

V září po ukončení stavby Černované pí
semně žádali biskupa, aby kostel vysvětil. 
A aby v Ružomberku a okolí zaveden byl opět 
v církvi klid, porušený v dubnu loňského roku 
biskupem Párvym suspendováním Hlinky, na
bídli Párvymu pravici míru se žádostí, aby 
Hlinku, s jehož jménem celá stavba chrámu 
úzce souvisí a ke kterému černovský lid lne 
s největší láskou, uvedl nazpět do úřadu. 

Biskup odpověděl, že se k vysvěcení kostela 
dostaví, nechtěl však přijíti s palmou míru, 
vždyť jeho heslem jest, týrati slovenské kněž
st,;o. Když jej Černované opětně žádali, aby 
Hhnka mohl býti při svěcení jakožto farář ru
žomberský přítomen, pověřil biskup dra Anto
nína Kurinského, kanovníka, který byl dříve 
v Ružomberku farářem, aby ho zastupoval. Tento 
ustanovil den vysvěcení na 27. října 1907. 

Dne 25. října o 8. hodině ranní poslali Černo~ 
vané Kurinskému tento telegram: "Vefko
možný pán Kurinský, kanonik v Spišskom Pod
hradí. Prosíme, neustávajte sa do Čemovej, po
sviacku kostola nezadržíme." Kurinský, poučen 
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telegramem, jaká nálada v obci jest, také 
nepřišel. 

Místo Kurinského pověřen děkan Martin Pa
zúrik, farář v Liskově, jinak urputný nepřítel 
Slo,:á~ů,. a~~ vys,:ěcení kostela vykonal. Děkan 
P~unkv Jes~e ve c:vrtek dne 24. října prohlásil 
pr:d nekohka svedky, že se vysvěcení bez 
HlInky nezúčastní, Ještě v neděli ráno, v onen 
osudný den, byli u pazúrika dva Cernované a 
žádali. ho jakož i ružomberského administrá
t<:r?- FIschera,. aby do Černové nechodili. V ne
deh o ,9. hodmě dvopole~ní sám hlavní slúžný 
Andahazy byl na fare u F1Schera, aby do Černové 
nechodil. 

Čer~ova?é se ~rá~ili, jak mohli. Již v pátek 
po vecerm vm~dhtb: kostel uzamkli. Když se 
o tom do~vedel Backor, starosta obce, odrazil 
sekerou zamek, aby prý kostel nezůstal zavřen 
před kněžími. Bačkor je ve službách maďaron
sk.ých ,~~adů. Již v pátek byl v Liptovském Sv. 
Mtkulasl spolu s notářem Sonderlichem u hlav
ního župana, aby poslal do Černové četníky. 
Vv sobotu se :adIl s Chudovszkým, pověstným 
predsedou ruzomberského soudu, s drem Stef
csekem, slovenským odrodilcem, a administrá
torem Fischerem. 

V sobotu večer přišlo do Černo;'-é OSm čet
níků; v neděli ráno opět osm. Lid již od rána 
(27. října) zvědavě vyčkával, zda děkan a 
?~~atní kněží budou míti tolik drzosti a přes 
1eJIch protest přijedou. 

O 10. hodině přibližovaly se dva kočáry. 
V prvém s~d~l sl~žný Pereszlényi, rodilý Ma
ďar, vneZnajlCl am slova slovensky, který je 
v Ruzomherku teprve od července t. r. zvěro
lékař a .hajdúch (sluha slúžného) Veve;ica, ro
dem z Cernové, veliký alkoholik, který se to
liko svojí drzostí udržuje v panské přízní. 

V druhém kočáru seděl - nedostál čest
nému slovu - děkan Pazúrik, dále ružomberský 
administrátor Fischer, katecheta Kalocsai a lud
rovský administrátor Hanzélyi. Likavský farář 
Janovcsik šel o něco později, leč když slyšel, 
co _se v Černové děje, na cestě se vrátil. 

Cernované, když viděli, že všechny jejich 
prosby byly marné, že přes jejich protest 
kněží přicházejí, aby jejich kostel vysvětili, po
kusili se ještě vyslati deputaci, která před ves
nicí měla žádati kněžstvo, aby se vrátilo. 

Lid, shromážděný v úzké uličce na konci ves
nice, když se kočáry objevily, dával přijíždějí
cím znamení a volal na ně, aby se vrátili. 
Ulička, v níž stojí též škola, je velice 
těsná a lidu v ní bylo mnoho. Když se kočáry 
neobracely, ozvaly se i výkřiky: "Nechceme 
vás! Preč odtiafto!" To bylo po desáté hodině 
dopoledne. Kočí slúžného zastavoval, když vi
děl, že je nemožno, aby jel dále. Ale vedle něho 
sedící haj dúch vzal mu bič z rukou, šlehl do 
koní a jal se bičem bušiti do tváří a hlav shro
mážděného lidu. Koně vjeli s největším tryskem 
do houfu, sporáželi vše, co se jim postavilo 
v cestu a mnoho lidí, zvláště dětí, poranili. 
Josef Demko chytil koně za uzdu a pokoušel 
se je zastaviti a další jejich řádění tak zameziti. 
Sotva že učiněn tento pokus, dal slúžný Pe-

reszlényi povel četníkům. aby stříleli. Cetníci, 
kteří stáli po obou stranách uličky, vystřelili 
čtyřikráte. Josef Demko skácel se prvý. Lid 
v domnění, že se střílí na slepo, bez nábojů, 
křičel: "Nebojte sal Veď žandári nesmú strie
fat! Čože by striefali bez príčiny! 1" Ale lidé 
se začali káceti. 
Kněží křičeli: .. Csak elorel" (Jen kupředu!) 

Lid se rozprchl. Na místě zůstalo 9 mrtvých, 
3 umírající, 12 těžce raněných. Lehce raněno 
na 80 lidí. 

Po tomto krvavém divadle kočáry se obrá
tily. Slúžný Pereszlényi šel pro vojsko. Setnina 
honvédů z Ružomberka ihned přišla četníkům 
na pomoc. Za krátkou dobu vrátil se i Peresz
lényi s písařem a začalo brutální vyšetřování. 
Raněným poskytl prvou pomoc dr. Šrobár, 

pro kterého došel jeden z raněných, mladík jmé
nem FuUa. Mladík tento byl zatčen. 

Soudní lékař dr. Polgár se dostavil později. 
Obvazování raněných trvalo do 3. hodiny od
polední. Mrtvoly ležely ještě odpoledne na 
místě katastrofy. Všude se ozývaly vzdechy a 
nářky. Vdovy vyzývaly četníky, aby si vzali 
jejich děti, nevinné siroty, když jim otce za
vraždili. 

Zavražděni byH dne 27. října 1907: 
Pavel Janči, 451etý, střelen do břicha, zůstala 

po něm vdova a dvě děti. 
Michal Polievka, 451etý, střelen do krku, zů

stala po něm vdova a dvě děti. 
Kateřina Demková, 351etá, střelena do břicha, 

zanechala muže a čtyři siroty a v smrtelných 
bolestech porodila. 

Antonie Lejková, 141etá, střelena do prsou. 
Josef Hlinka (bratr A. Hlinky), 501etý, stře

len do prsou, zůstala po něm vdova a čtyři si
rotci. 

Josef Lejko, 451etý, střelen do srdce, zůstala 
po něm vdova. 
Růžena F agová, 181etá děva, střelena do plic. 
Josef Demko, 35letý, střelen do břicha, zů

stala po něm vdova a tři sirotci. 
Andrej Uhrina, 241etý, střelen do plic, za

nechal vdovu. 
Z těžce raněných zemřeli dne 28. října 1907: 
Hynek Janeček, 251etý, střelen do břicha, zů

stala po něm vdova a několik sirotků. 
Karel Otiepka z Likavky, 261etý, střelen do 

břicha, zůstala po něm vdova. 
Kateřina Debnárová, 381etá, střelena do prsou, 

vdova, zanechala sedm malých sirotků. 
Josef Lajčiak, 551etý, střelen do břicha, zů

stala po něm vdova a několik sirotků. 
V peštské nemocnici zemřel dne 7. listopadu 

1907 Josef FuUa, 321etý, střelen do hlavy. 
Těžce raněni jsou: 
Kateřina Kubačková, 18letá, střelena do 

pravé nohy. 
Andrej Smieška, 351etý, střelen do břicha. 
Anna Urbancová, 371etá, střelena do křížové 

kosti, těhotná a matka 3 dětí. 
Andrei Sulík Kučera, 351etý, střelen dvakráte 

do nohy. 
Antonie Bobková, 16letá, střelena do ruky. 

Jiří Remeň, 481etý, střelen do ruky, pravé 
rameno má zlomeno. 

Terezie Demková, 281etá, střelena do břicha, 
umírá. 

Jakub Šulík, 221etý, střelen do levé nohy. 
Jan Urban Cernek, 351etý, střelen do břicha. 
Marie Cibulková, 431etá, střelena do pravé 

ruky. 

Mrtvoly byly teprve pozdě večer odstraněny. 
Pohřeb zavražděných konal se bez církevní asi
stence. 

Když došli honvédi do Černové, honvédští 
důstojníci nemohli pochopiti, jak se v této tiché 
vesničce mohlo přihoditi tak hrozné drama. Ale 
sami četníci se postarali o výklad. Tak jeden 
četník s apponyovskou drzostí ukazoval na jis
tého mladíka, kterého prý on zastřelil. Přítomný 
honvédský důstoj ník dotyčného četníka zfac
koval. 

Zatím se dálo vyšetřování. Pereszlényi dal 
zatknouti každého, kdo mu byl nepohodlný. 
V noci dal odvésti šest lidí spoutaných do 
vězení; v pondělí odpoledne dalších šest. Mezi 
nimi i Hlinkovu sestru. V pondělí večer za
tkli a odvedli do vězení opět šest Černovanů. 

V neděli došlo do Černové 50 četníků a v pon
dělí večer do Ružomberka dvě setniny pěchoty 
z Levoče. Vojsko je ubytováno v městském 
domě, kde bydlí i předseda soudu Chudovszky. 

V neděli odpoledne přišla se podívat na místo 
strašlivé tragedie i "stolice" (stoliční úřednící). 
Mezi nimi bylo i mnoho úředníků z jiných 
stolic, kteří se dostavili z toho důvodu, aby 
ukázali, že se v Černové, přes vůli lidu, musí 
každým způsobem všeho dosáhnouti. Tito "vyšší 
páni" se potom po celou noc bavili v Ružom
berku. 

Okolní kněží odsloužili mši již v neděli ráno, 
aby se lid mohl zúčastniti černovského svěcení. 
A tak hrabě Andrássy prostě lhal, když na 
interpelaci posl. Hodži odpověděl, že ducho
venstvo nepřišlo do Černové za účelem vysvě
ceni kostela. 
Maďarské noviny psaly, že v Černové v osudný 

den byl i farář Hlinka, který prý potom utekl 
do Prahy. A přece každému je známo, že Hlinka 
dne 27. října byl v Hodoníně. 
Maďarské noviny současně psaly, že četníci 

stříleli teprve tehdy, když byli napadeni. 
A přece úředně jest zjištěno, že četníci nebyli 
ohrožováni. Soudní lékař dr. Polgár obyčejnou 
anglickou náplastí zalepil jednomu četníkovi 
škrábnutí na ruce a jinému nad okem. Tak vy
padalo "zraněni" četníků. Dále psali, že lid há
zel na četníky kamení. A přece každý ví, že 
tam kamení není. PsaH též, že rozzuřený lid 
četníky napadl a chtěl jim odebrati zbraň. 
A přece úředně jest zjištěno, že ze zastřele
ných~ a raněných žádný neměl na rukou ani 
nejmenší stopy zranění. 

A aby míra podlosti byla dovršena, vrah Pe
reszlényi vyšetřuje dále. Nad malou vesnicí vy
hlášeno stanné právo, jen aby spáchaný hřích 
byl před světem nějak zahalen. Sám stát za
krývá spáchanou vraždu. 
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Maďarská brutalita vyznamenala se opět no
vým skutkem. Malá vesnice Černová stala se 
v jednom dni historickou pro celý slovenský 
národ. Vítězila zde církevní moc, spojená se 
státním tyranstvím, nad chudým lidem. Doba 
španělské inkvisice oživla ve vlasti mariánské, 
pod záštitou sluhů této "patronky Uher" I 

Událost černovská vyvolala hluboký dojem 
na všech stranách. Ba i střízlivější maďarské 
časopisy se zděsily nad. takovou smělostí a pod
lostí. 

prohlásil poslanec Hodža, že vzhledem k po
bouřené náladě nechce dále zdůrazňovati svůj 
dotaz, kterýž zněl: 

"Jest ministr vnitra ochoten působiti v tom 
směru, aby zavedené vyšetřování o hrozných 
událostech v Černové rozšířeno bylo také na 
chování tamějších správních orgánů? Je mi
nistr ochoten již nyní na základě nepochybně 
zjištěného stavu věcí sesaditi s úřadu správní 
orgány, které spolupůsobily při krvavých udá
lostech? Je ministr ochoten, učiniti opatření na 
odvolání vojska, jež odesláno bylo do éernové?" Časopis "Budapesti Napló" psal: "Po Élesdě 

Panád, po Panádu Černová! Tak rychle pracuje 
u nás státní vědomí. Jaký to déšť kulí do ne
ozbrojeného lidu! Již zvítězilo "maďarské sta
novisko"! Chroptění umírajících slyší celá 
Evropa! Tak ilustruje koalice Bjornsonova silná 
slova! Takovou "nemzeti" (národní) dobu ži
jemel TakOVým způsobem zjednáváme si ve 
světě sympatie!" 

"Az Ujság" psal: "Bjornson má proklaté 
štěstí, že právě teď stalo se krveprolití v Čer
nové. Dvanáct slovenských mrtvých a nesčetnÍ 
ranění. To je mnoho. Více, nežli kolik bylo za
bito v celých bánffyovských volbách, a jaký byl 
pro to pokřikl Vražda pomůže Slovákům, ni
koliv nám. Svěcení chrámu je pěkná věc, ale 
kdyby bylo i nejvlastenečtější, nebylo by hodno 
12 lidských životů." 

"Népszava" praví: "Kupředu, právě proto ku
předu. "Ostrov svobody" je opět skropen krví. 
Vřelou, rudou krví lidskou. Caraffové, Koloni
čové, Franc-Košutové a Apponyiové "se vztý
čenou hlavou" měli zase příležitost viděti, jak 
padají mrtví! V Ružomberku chtěli vysvětit 
kostel. Lid přijal nový chrám, nikoliv však no
vého kněze. Chtěli starého. Toho milovali, ne
Boť mluvil jejich jazykem; viděl v sedlákovi 
člověka a nechtěl jej vydati za podnož tyranům. 
Postavil věřícím kostel, byl knězem pobožným. 
Odehnali ho, neboť byl tyranům nebezpečný. 
Lid žádal, aby on vysvětil jejich kosteL Ale 
biskup, nafoukaný vlastenectvím, nechtěl k to
mu přivoliti. Poslali četníky. Kneží křičeli: "Ku
předu, právě proto kupředu!" Kněží šli napřed. 
Četníci beze slov, bez jediného napomenutí pus~ 
tili do lidu déšť kulí. Maďarský stát zvítězil ... 

Světili nový kostel, postavený potem a mo
zoly národa. Vysvětili jej, nikoliv však svěce
nou vodou, nýbrž rudou krví; místo kadidla 
střelný prach, místo slova Božího výkřiky ra
něných a umírajících ... Ba, zdaž se z toho bu
dou radovati katané? Zdaž takto vysvěcený 
kostel bude záštitou rasového maďarismu? 
Chrám, v němž proměnili se kněží v katany?" 

Ministr vnitra hrabě Julius Andrássy ujímá 
se slova a prohlašuje, že zprávy docházející 
konstatují jednomyslně, že duchovenstvo nepři
šlo do Černové za účelem vysvěcení kostela. 
Duchovenstvo přišlo prý proto, aby upokojilo (I) 
lid, že svěcení se nebude konati. Ale svedený 
lid nepřipustil duchovenstvo k slovu a nechtěl 
je vpustiti do obce. Chování lidu mělo již 
povahu vzpoury proti státnímu pořádku. Lituje 
události tím spíše, protože je jisto, že ti, jichžto 
krev tam byla prolita, byli řádní lidé, svedení 
fanatiky. Vytýká dále národnostním poslancům 
jejích osvětové působení a prohlašuje, že ne
bude váhati s potrestáním vinníkůj jak se však 
věci mají nyní, není ochoten, aby slúžného se
sadiL 

Ministrova odpověď vzata na vědomí všemi 
hlasy proti hlasům poslanců národnostních. 

Zajímavé je prohlášení, které učinil předseda 
ministerstva Weckerle. Řekl, že v Černové 
nešlo o vysvěcení chrámu, nýbrž o vzpouru, 
podporovanou z ciziny. Na to se poslanec Hodža 
nabídl, že se ještě s jinými poslaneckými ko
legy odebéře do Ružomberka. Ministr tuto na
bídku odmrštil a opakoval, že v Černové je vo
jenská asistence potřebna. Hodža se vyslovil, 
že udělá pořádek nikoliv za 24 hodin, nýbrž za 
24 minuty. "Ty nejsi mým důvěrníkem," odpo
věděl Weckerle. Hodža znovu opětoval svoji 
nabídku, řka, že lid ho poslechne. "Právě 
to nechci, aby tě lid poslouchaU" odpověděl 
Weckerle. 
Současně podal k vládě v téže věci do

taz ružomberský poslanec Beniczky, člen kleri
kální lidové strany. Poukazoval na agitaci slo
venských inteligentů. 

Ministr spravedlnosti Giinther (nástupce kup
líře Polónyího) prohlašuje na to, že pobuřovači 
(rozuměj slovenští inteligenti) neujdou zaslouže
nému trestu. Zároveň oznámil, že proti "Slo
venskému týždenníku" zavedl osm procesů, 
proti "Národním novinám" dva procesy; "Eu
dové noviny" nejsou na tom také o nic lépe. 

V rakouském parlamentě podali slovanští po
slanci interpelaci o událostech v Černové. Před
seda Weisskirchner ohradil se proti tomu, že ne
bylo dbáno formy, jednacím řádem předepsané, 
ale vyslovil pro svou osobu politování nad tím, 
co se v Černové stalo. Projev tento vyvolal 
v Uhrách veliký rozruch. 

Vláda uherská se zatím ujala vrahů, kteří 
úkladně, zákeřnicky a zbaběle vraždili černov
ský lid. Když dne 30. října slovenský poslanec 
Milan Hodža podal v pešťském sněmu dotaz na 
vládu, strhl se ve sněmovně veliký hluk a Hodžu 
chtěli ze sněmovny vystrčiti. Členové Hdové 
strany (klerikální maďarská strana) křičeli na 
Hodžu: "Vy a vaše strana jste zavinili, co se 
stalo. Vy jste vrahové!" Poslanec Hodža za stá
lého křiku a řvaní líčil události v Černové, ohra
zoval se proti tomu, že události ty byly zavi
něny jeho stranou. Když veliký hluk neustával, 

Z Čechů mluvili P. Zahradník, prof. Masaryk 
a dr. Kramář. Prof. Masaryk řekl: "V Uhrách 
jsou dva miliony Slováků, kteří podle národ
nosti patří k Čechům a národ osmimilionový ne-
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smí dva miliony svých krajanů jednoduše dáti 
v šanc maďarskému národnímu šovinismu. Jest 
naší povinností při každé příležitosti prohlašo
vati před celou veřejností, že to, co Maďaři d~
lají s našimi Slováky, ne~í lidské. :~uto m.a~ar1-
sační politiku nelze tohko kvahflkovah lak.o 
zlodějství, neboť nehledě k tomu, že demorah: 
suje v každém směru, přivádí ještě nemaďarske 
národnosti v Rakousku také v hospodářském 
směru na pokraj záhuby. Tato maďarisační po
litika stojí ostatně mnoho milionů a jest jed
nou z příčin nynější špátné finanční situace 
v Uhrách." 

Poslanec dr. Kramář řekl: "Jest naší povin
ností s tohoto místa vysloviti otevřeně svůj dík 
velkému norskému básníku, že nalezl tak vý
mluvná slova pro potlačované národy. Co se 
v Uhrách stalo, jest barbarství a nic jiného a 
máme povinnost říci to otevřeně, nikoho se ne
báti, před nikým se neskloniti a ne snad z obavy 
před jistými následky zamlčovati, co cítíme a 
co náš lidský cit musí rozrušiti měrou největší. 
Co se v Ružomberku stalo, jest přímo strašlivé. 
Doufáme, že celá civilisovaná Evropa postaví 
se konečně po bok velkému norskému básníku 
a že jest to snad onen prostředek, jímž se pá
nům Maďarům ukáže, že nesmějí se nadále 
v celém světě blýskati svým liberalismem, svou 
rytířskostí, že celý svět konečně pozná, co 
vlastně vězí za tímto maďarským liberalismem." 

Poslanci P. Zahradník a spol. podali k vládě 
dotaz. 

Slovanské časopisectvo projevilo veliký zá
jem o krvavé události v Černové. Hlavně české 
listy ukázaly, že dovedou psáti i o Slovácích. 

Toliko jeden slovanský časopis "Slowo Pol
skie" přiklonil se k Maďarům a nešetrným způ
sobem psal o Češích, kteří se první ujali svých 
bratří. 

Německé časopisy většinou, francouzské a 
anglické vesměs měly objektivní zprávy. 

Na pařížském sjezdu francouzské "Volné myš
lenky" bylo též rokováno o "svěcení kostela" 
v Černové a učiněno současně opatřeni, aby 
událost tato byla uvedena v nejširší známost. 

Po objektivním posuzování celé této "po
svíacky" bezděky se nám vtírá myšlenka, jak 
shnilý je veškeren společenský a politický život 
v Uhrách. Brání-li lid svůj majetek a své právo, 
posílají na něj četníky a z vraždy pak podezří
vají osoby zcela nevinné. 

Ostatně pádný argument jest zde. A argument 
ten volá hlasem krvavým za slovenskou pravdu 
a hlásá celému světu, že veliký norský básník 
Bjornson a slovanský stařec Tolstoj měli úplnou 
pravdu, když řekli, že Slováci jsou národem tý
raným a potlačeným. 

Doufejme však, že životy zastřelených Slo
váků v Černové nebyly ztraceny marně, že krev 
jejich nebyla prolita nadarmo. 

M. F.: Naše Slovensko. 1901. 

* 
9 

Preberže sa-preber! 

Kedyže už, kedy svitne v duši tvojej, 
milovaný rode? 

kedyže sa zažnú oči bezvýrazné, 
a ty zmudrieš z kázne - dnešnej prísnej kázne, 
že nič nevysníva, hoc kto kol'ko sníva 

v lieni o pohode?! 

Skromné role - vidíš? - prielohom ti ležia, 
a ty sám zas v toni! 

Už ti jedno ... keď s' tak mdlý, tak neduživý? 
A či skladáš nádej v kiesi vel'ké divy?? 
Hej, strom - pod ním hovíeš - ovoc nesfubuje, 

len pred slnkom cloní. 

Kde sú včely, čo by sbieraly med v sade, 
spevné vtáčky kde sú? 

úly tvoje - prázdné, ak i počuť hláska, 
ducha nezobudí, viac len teší - laská ... 
o tebe sa vraví, ale s mlkvych rtov ník 

nepočuje hlesu ... 

Preberže sa - preber, milovaný rode, 
pretri už raz driemky ... 

starý svet sa rúca -,- nový svet sa stavia, 
a kto chce žiť - V~n i dojde svojho práva, 
ale - kde tieň v duši, tam - vedz! - márnym 

zlatej slobodienky. 
i jas 

Martin Rázus. 2. Vll. 1911. 
Slov. fýždennžk. 11. VIlI. 1918. 

* 
K O V a č i c k Jl pro c e s. 

Černová a KovačÍca budou vždy výmluvným 
dokumentem toho, jak hluboce mohou býti otře
seny právní poměry ve státě, který vidí hlavní 
svůj úkol v tom, aby jednu část svých občanů 
v jejich jazykových právech potlačoval a ome
zoval. Odpornost výjevů, odehravších se v těchto 
dvou slovenských dědinách, zvyšuje ještě okol
nost, že jevištěm jejich se stalo pole církevního 
života, kostelíky, v nichž proti holým rukám 
věřících napřaženy byly četnické bodáky; před 
kostelem černovským tekla krev, v kovačickém 
kostele mlátili do lidu pažbami pušek a lidi 
spoutané řetízky vyváděli odtud rovnou do ža
lářů ... 

Zopakujme zde stručně pohnutlivé události 
IV Kovačicích: Městys Kovačice v torontálské 
stolicí má asi 4000 obyvatelů, z nichž se 19 při
hlásilo za Maďary. Ostatní jsou Slováci evan
gelického náboženství. Těchto několik jednot
livců podalo žádost se 16 podpisy, aby každou 
první neděli se konaly maďarské bohoslužby. 
Kovačický farář Čaplovič žádost podepsaných -
kteří vesměs znají slovensky - předložil cír
kevnímu představenstvu, které ji zamítlo. Proto 
byl Čaplovič vzat do vyšetřování, distriktuální 
konvent íej s úřadu suspendoval a z nařízení 
samého biskupa měly býti maďarské boho
služby zavedeny. 

Konaly se po prvé dne 5. května 1907. Lid 
slovenský se k nim v obrovském počtu shro
máždil a zpěvem je znemožniL Tak se stalo i po 
druhé dne 19. května, kdy po slovenské začala 

121 



bohoslužba maďarská. Úřady však byly již roz
hodnuty zakročiti a četnictvo stálo v pohotovosti. 
Při hlavním líčení s rušiteli maďarských boho
služeb byly čteny přípisy, jež v této věci podal 
hlavní služný podžupanovi, obecnímu předsta
venstvu a četnictvu. Přípis hlavního služného 
k četnictvu zněl: 

"Dne 19. května ve 4 hodiny po obědě bude 
v kovačickém evangelickém kostele maďarská 
bohoslužba. Doslechl jsem, že panslávští buřiči 
opět hodlají maďarské služby hoží překazití. 
Vyzývám vás, ahyste značnější počet četníků 
koncentrovali k obecnímu domu, aby mi v pří
padě potřeby stáli k disposici. Upozorňuji vás, 
že bude-li potřebno, dám kostelbrachiální mocí 
vyprázdniti." 

Tak se také stalo. Sotvaže po slovenských 
bohoslužbách zahájeny bohoslužby maďarské, 
lid setrvavší v kostele začal zpívati slovensky. 
Hned na to vnikl do kostela hlavní služný Em. 
ZsÍross s čétníky a jali se s nadávkami a mlá. 
cením pažbami lid vyháněti, zatýkali, poutali. 
Četníci u vchodu do kostela rozestavení prchající 
lid zadržovali, obklíčili a vedli hromadně ještě 
s jinými, které zatkli před kostelem, na úřad. 

Na 97 osob podána byla žaloba pro násilné 
překažení maďarské bohoslužby. Líčení s nimi 
bylo zahájeno dne 2. března, bylo však dne 
15. března přerušeno. V dubnu v něm bylo po
kračováno a dne 5. května - ve výroční den 
prvých maďarských bohoslužeb v Kovačicích, 
vynesen rozsudek. Při líčení vyslechnuto 
! 32 svědků. Žalobu zastupoval poměrně umír
něně kovačícký advokát Jan Marianovič. Za to 
soudce Andrej Kočiš spoustami otázek vymač
kával z obžalovaných přiznání a rozkřikoval se 
a vyhrožoval. Obžalované hájil dr. Miloš Krno, 
dr. Igor Beniač z Nového Sadu, dr. Dušan Boš
kovič a dr. Emilian Bogosavljevič z Pančevy. 

Z výpovědi jednotlivých obžalovaných uvá
díme zde pro zajímavost několik: 

Jano Kabáth: "Na maďarských službách Bo
žích som nespieval, knihu som: mal zavretú a 
držal som ju pod pazuchou (paždím). Keď pán 
tarár tíšil národ, nlekto od chrbta (za zády) za
volal, že tento kostol naši dedovia stavali a nie 
Maďari. Kto bol - neviem." 

Martin Šúlek: ,,19. mája som bol na sloven
skej večierní, ostal som i na maďarskej. V kostole 
sIúžny a žandári bili a mlátili rud. Slúžný hreši! 
(klel), sviňami a k ..••.. nazýval rudL" 

Ján Bakoš: "V kostole som bol, ale som ne
spieva1. Žandári ma v kostole do reťazí povia.,. 
zalL" 

Zuzana Čemanová-Krasková: "Stála som vo 
dverách a čudovala som sao Videla som, že 
hlavný slúžny palic ou (holí) išÍel na fudí a volal: 
"Svine, von," Slúžny ma odohnal preč." 

Palo Líska: "Bol som v kostole a sedel som 
cele na zadku. Tu ma slúžny za kabát chytil 
a bil ma. Potom vytisli ma von a poviaza1i." 

M. Petrášová: "Keď som počula, že je v ko
stole krik, vnišla som dnu {dovnitř}, kde slúžny 
slovenského smradYavého Boha hrešil (proklí. 
nal). Na to ma žandári hned zajali," 
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Adam Šúlek: "Po slovenskej večierni išiel som 
domov. Cestou stretol som sa s rychtárom, pod
rychtárom, prísažnýmÍ, ktorí povedaH, že kaž
dému slobodno (volno) ls! na maďarské služby. 
'Ja som ale nešiel hneď, iha (až) potom, keď 
strážmajster s vytiahnutou šabl'ou vybehol 
z kostola. Podíval som sa dnu, kde strážmajster 
hneď pri dverách udrel ma šabl'ou a slúžny 
hrešil smradravého slovenského Boha, palicou 
sa hnal na mňa a posielal ma do p .. ,. mate
rinej I" 

Adam Zloch: "Po slovenskej večierni vyšiel 
som von, ale keď som videl, že rychtár a prísažní 
do kostola idú, išiel som aj ja, ale vtedy už 
slúžny po kostolebehal, žandári bili a viazali 
rud," 
Těchto několik výpovědí stačí. Služný a čet

níci řádili v kostele i ako divoši. Výpovědi o hru
bostech služného a jeho spílání odepřel soudce 
dáti zapsati do protokolu, načež obhájce oznámil 
zmateční stížnost. Podobně učinil soudce v něko
lika případech. 

Mezi svědky byl také železniční zřízenec, Mar
tin Gergely, žid, který praví, . že také šel na 
ma,ďarsk,é bohoslužby a vypovídá proti obžalo
vaným. Obhájce se ho táže, zda také slyšel, když 
hlavni služný křičel: "Von, vy svině?" Soudce 
zapověděl svědkovi odpovídati na tuto otázku. 
Když byl tento svědek konfrontován s obžalo
vaným Bakošem, pravíl Bakoš, že on se nechodí 
dívati do židovského kostela, jak zpívají. Když 
ho soudce za to volal k pořádku, odpověděl, že 
se pořádku drží a že se nesmí mluviti pravda. 
Za to mu soudce uložil 20 K pokuty. 

S advokáty byl soudce neustále ve sporu. Za
mezoval svědkům, aby na otázky, předkládané 
jim obhájci, odpovídali, rozumí se, že jen tehdy, 
když předvídal, že by odpovědi ty utedním orgá
nům byly nepohodlné. Obžalovaný F ero Bulík 
byl v únoru povolán k hlavnímu sluznému Zsi
rossovi, jelikož nechtěl dáti svou matku pohřbiti 
administrátorem fary, dosazeným na místo sus
pendovaného faráře Čaploviče. Služný ho tehdy 
praštil čepicí do očí. Při svědeckém výslechu 
služného chtěl obhájce dr. FiHppon uvésti tuto 
událost na přetřes a vznesl na služného otázku: 
"Je pravda, že ste vo februári Fera Bulíka čiap
kou medzi oči udreli?" - Soudce: "Zabraňujem, 
aby svedok na túto otázku odpovedal." Dr. Filip
pon: "Oznamujem nullitu" (zmateční stížnost). 
- Dr. Filippon: "či mal biskup známosf o tom, 
že ste chceli dňa 5. má i a v kostole žandárov 
použit?" - Soudce: "Zakazujem svedkovi, aby 
na túto otázku odpovedal." Dr. Filippon: "Pre 
nezákonné pokračovanie a znemožnenie obrany 
oznamujem nullitu." - Týž: "Je to pravda, že 
prechováváte v sebe zlosf a zášť proti Slová
kom?" - Soudce: "Nedovolím svedkovi ná túto 
otázku odpovedať!" 

Z rozkazu soudcova byl služnému jeden obža
lovaný za druhým představován, zda by jej podle 
tváře poznaL Představen mu obžalovaný Josef 
Boleráz. Služný: "Tak sa nazdávam (zdá se mi), 
že som ho videI, . ak bol v kostole a spieval." 
Obžal. Palo Jonáš. Služný: "Tak sa pamatám, 
že bol, ale určíte neviem," - Obž. Palo Krasko, 

Služný: "Určite sa nepamatám, ale tak sa mi 
zdá, že som videI jeho tvár." - Obžal. Jano 
Štefček. Služný: "Na tvár sa pamatám, ale určíte 
nemóžem tvrdiC' - Obžalovaný Martin Mikuš. 
Služný: "Tak mi prichodí, ako by tam bol bý
val." 

Obhájce dr. Beniač se proti tomu spůsobu 
konfrontace při líčení ohradil, leč marně. Oznámil 
zmateční stížnost. Když dr. Beniač předložil 
služnému otázku: "Pravda je, že ste v kostole 
hrešili smradfavého slovenského Boha, že ste 
použili výrazu, von sa svine?" - Soudce: "Ne
dovolím svedkovi na tieto otázky odpovedaťl" 

Tímto způsobem pokračovalo celé líčení. Ob
hájci byli ve svých řečech soudcem přerušováni 
a voláni k pořádku. Dru Beniačovl diktoval po
kutu 50 K, jelikož mu vytkl, že dělá zároveň 
soudce i žalobníka. Stalo se tak při výslechu 
bývalého kovačického faráře Jana Čaploviče, 
který nebyl vzat do přísahy s tím odůvodněním, 
že prý byť i ne zjevně, tedy tajně podporoval 
odpor obžalovaných proti maďarské bohoslužbě 
a že jeho odpovědí kolidují s odpovědmi jiných 
svědků. Obhájcové oznámili zmateční stížnost. 

Když byl vyslýchán četník Gabriel Kincses, 
poznamenal obžalovaný ŠÍmon Hudec: !IN a obec
nom dome Kincses povedal Jedinákovi (četní
kovi), aby mi dal zaucho, načo mi tento vylepil 
dve." Obhájce (k četníkovi): "Je to pravda?" -
Soudce: "Nie ste povinný na to odpovedaL" 
Obhájce: "Oznamujem nullitu." 

Při výslechu četníka Jedináka řekl obžalo
vaný Palo Liska: "Nie je pravda, že som uteka!. 
Vtekať som ani nemohol, lebo ma odrazu 4 žan
dári bili. Svedok mi hrešil i tú matku, čo ma 
zrodila. V kostole ma tiež bili a aspoň 15 ráz ma 
bušiHpuškou. Sám Zsiross ma uderil a zastrči1." 
Svědek Ludvík Kisely, učitel, tvrdil, že po

znal obžalovaného Martina Mikuše podle lysiny. 
Martis Mikuš: "Vy učíte v škole 8. Božíe pri
kázanie: "Nepromluvíš proti bližnému krivého 
svedectvL" Soudce: "Pre toto upodozrievanie 
pokutujem Martina Mikuša na 50 korún peňažnej 
pokuty, alebo 3 dni zátvoru." Mikuš: "Ja som 
len otázku upravil na svedka, neurazil som ho. 
Rekurujem." - Obžalovaný Palo Poliak: "Sve
dok má pravdu povedaf, najma keď je učitef, 
ale nie len tak z hlavy." - Soudce: "Para Po
liaka pokutuj em tiež na 50 korún, pofažne na 
3 dni zátvoru." 

Obhájce dr. Igor Beniač ohradil se proti tomu, 
že soudce svědky obranné soustavně k přísaze 
nepřipouští. Soudce mu diktoval za tento výrok 
pokutu 100 K. 

Na jak chabých základech byla celá obžaloba 
založena, o tom svědčí okolnost, že při líčení 
byla žaloba proti 55 obviněným odvolána. Svěd
kyni (dříve obžalovanou) Evu Kraskovou, roz. 
Cíckovou připustil soudce ku přísaze,. ihned 
však nařídil, aby byla zatčena. Když obhájce 
dr. Beniač proti tomu protestoval, vytýkaje 
soudci, že tím chce ostatní svědky zastrašovati, 
byl za to volán k pořádku. Při podávání návrhů 
oznámili obhájci 36 zmatečních stížností. 

Stejně svévolně si počínal soudce při obhajo
vacích řečech vůči advokátům. Dra Dušana Baš
koviče dvakrát přerušil a pohrozil mu odnětím 

slova. Dra Beniače volal k pořádku, uprostřed 
řeči mu odňal slovo a vyloučil ho z obhajování. 

Rozsudek, vynesený dne 5. května, zněl: šest 
obžalovaných osvobozeno, 36 obžalovaných od
souzeno k úhrnnému trestu {po 4, 3, 2, 1 měsíci 
až 15 dnech), 6 roků, 8 měsíců a k celkové po
kutě v částce 6280 korun. útraty soudní činí 
919 kor. 20 hal. 

Obrovský proces proti Slovákům, jeden z nej
větších, tímto rozsudkem ukončen. Kovačický 
farář ČaplovÍč, s lidem cítící a. dobře smýšlející, 
vyhnán, žaláře se naplní kovačickými občany -
a vlasteneckého účelu dosaženo: v kovačickém 
kostele hude kněz lidu vnucený a nesympatický 
vzývati Boha po maďarsku, nikoliv jen toho 
smradfavého Boha Slováků, nýbrž Boha, kterému 
se říká "Magyarok Istene" •... 

Kovačičtí Slováci nenavštěvují již kostela, 
který postavili jejich dědové .... 

Naše Slovensko. 1907. 

S lov á c i V P r a z e. 
(8.-10. srpna 1908.) 

Krásné dny minuly, kdy matička Praha hos
tila ve svých zdech Slováky. ZbÝ'vají toliko milé 
vzpomínky. A spěcháme, abychom aspoň ty 
uchovali živé a trvale zapsali tyto drahé oka
mžiky do kroniky minulosti. Jeť kronika čes
kých styků se Slovenskem v posledních dobách 
stále bohatší a poutavější a výprava Slováků do 
Prahy je v ní novou zlatou nitkou, upevňující 
naši pospolitost. 

Putují-li uherští Slováci ku Praze, není to pro 
českého člověka obyčejná událost. Hne se v na
šem nitru v této chvíli něco mocného, hlas těs
ného pobratimství a řekneme to otevřeně: po
cit, že zavítal jako k rodnému krbu mnoho vzpo
mínaný člen naší nevelké československé ro
diny, žijící v ovzduší cizoty, na jehož drsnost 
jde si k nám požalovati a po okřáti. 
, Návštěva tato, dlužno to říci, neměla však 
ráz nějak elegický. Radost nenadálá a upřímná 
radost nade vším zvítězila. 

Kdo slyšel jásot davů a viděl jejich nadšení, 
když za soumraku dne 8. srpna vjely do praž
ského nádraží v Hybernské třídě vlaky s hosty 
z uherského Slovenska, ten nám dá za pravdu. 
Nádraží bylo naplněno černými zástupy. 

Dr. Vratislav Černý pronesl k výpravě na 
uvítanou několik slov: 

"Jménem rady královského hlavního města 
Prahy vítám vás srdečně na půdě našeho města, 
vás, kteří jste k nám zavítali z drahého nám 
Slovenska, kteří jste našimi bratry. Nechť po
byt váš v lůně naší slovanské Prahy posílí vás 
ve spravedlivém 'vašem zápase za drahocenné 
statky národní, jemuž my všichni se podivujeme 
a který provázíme s tím pevným vědomím, že 
vaše cíle a zápasy, tak ušlechtilé a nadšené, 
musí skončiti vítězstvím věci vaší, při níž sto
jíme i my s vámi neochvějně až do posledního 
dechu." 

Na slova ta odpovídal Svetozár Hurban Va
janský. Vzpomenul slavných dnů slovanského 
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sjezdu a vyslovil Praze dík za její práci na poli 
slovanské vzájemností a s přáním, aby tato 
vzájemnost potrvala a byla pěstována, provolal 
slávu Praze a slovanské jednotě. 

Hosté vystoupili z vlaku a následovala krátká, 
ale vzrušující cesta z nádraží Hybernskou tří
dou do hotelu "Central". Až sem se valilo vlno
bití lidstva za nadšených ovací, přerušovaných 
zpěvem hymny "Hej Slované!" ... 

Výprava, čítající přes 60 hlav, byla ubyto
vána. Veškeré ranní české časopisy následují
cího dne, 9. srpna, uvítaly Slováky, probudivší 
se po prvé noci, ztrávené pod pražským kro
vem, vřelými články. 

Program pro dny pobytu slovenské výpravy 
v Praze byl přesně sestaven. Jeho provedení a 
všechny předběžné přípravy byly svěřeny pec
livým rukám pp. R. Piláta, A. Reise, dra Ha
máčka, sekl'. Formana, Milana Friče a slečny 
Eliášové, takže vše šlo hladce. V neděli dopole
dne, dne 9. srpna, prvá návštěva platila čes
kému museu. Čas k prohlídce musea vyměřený 
byl bohužel krátký, neboť hosty očekávalo ví
tání na radnici. Na cestě Prahou byla výprava 
svědkem obrovské manifestace všech českých 
stran pro české menšiny. 
Před 11. hodinou byla již výprava shromáž

děna v zasedací síni starobylé pražské radnice. 
Za město Prahu byli zde přítomní: náměstek 
starosty dr. štych, dále pp. dr. Vlček, dr. Vrati
slav Černý, dr. Luboš Jeřábek, Hodek, Voitl, 
Březnovský, Herites, Vaníček a Fatka; z úřed
nictva: dr. Svoboda, dr. Sum, Šmídek a Valter. 
Ze slovenského komitétu: A. Reis, R. Pilát, 
Milan Frič, sl. Eliášová, dále pp. Nováček, J. 
Heyret, F. Hovorka, A. Kunta, Nedopil a red. 
Zalud z Plzně. 

Hosty. slovenské pozdravil prvý náměstek 
starosty dr. štych, který v řeči své pravil: "Ví
ta~i jsme v této památné síni radnice staroměst
ské již mnoho milých a vzácných hostí, avšak 
nemohu s důstatek ujistiti vás, jak drahá nám 
jest návštěva vaše, kteří s námi jste jedné krve 
a kteří jste nám nejbližší řečí a srdcem. Bratr
sky vždy pociťujeme s vámi všechny ty útisky 
a příkoří hrubého násilí mocnějšího, který zdep
tává i neípřirozenějši právo kultury: Stejné 
právo všem!" 

Obecní starší dr. Luboš Jeřábek vzpomíná 
výroku Matúše Duly, že krev není voda. "Ano, 
není voda, a proto je i horoucí a vře v našem 
nitru, drazí bratři slovenští," 
Mluvčí slovenské výpravy dr, Jut Markovič 

v děkovné své řeči pravil: "Slováci přišli k ná
rodu blízkému krví i city a historií. Od nejdáv
nějších dob byli jsme spojeni vzdělaností a v ně
kterých obdobích i mečem pod praporem Ziž
kovým a Jiskrovým. Náš slovenský národ ne
bude suchou ratolestí našeho velikého plemene, 
ale i vaší pomocí bude se zelenati a kvésti. 
Hranice nemohou rozděliti duchovní jednotu, 
ačkoliv my milujeme naši domovinu. Děkuji krá. 
lovskému hlavnímu městu Praze, které pro nás 
zůstane Mekkou slovanské vzájemnosti. Tak 
nám pomáhej Bůh!" 
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Jménem "Československé jednoty" uvítal 
hosty p. R. Pilát, provolávaje kulturní práci 
v jednotě československé "Nazdar/" 

Na to bylo. zasednuto k banketu, který měst
ská rada vystrojila v zasedací síni radnice na 
počest výpravy. Mezi účastníky rozhostila se 
záhy srdečná a radostná nálada. Pronášeny pří
pitky a zdravice. Svetozár Hurban Vajanský 
pronesl dík, "že město Praha vítá nás a hostí 
skromné slovenské poutníky v této historicky 
památné dvoraně, kde vítává jen zástupce ve
likých a mocných národů nebo muže světové 
pově~ti ... Dále pronesli přípitky pp, dr. Vrati
slav Cerný (za Slovanský klubj, dr. Miloš Šimko 
(Československé jednotě), radní Vaníček (slo
venským ženám), pí Věra Markovičová (dík za 
slovenské ženy). Slečna Božena Kompišová 
přednesla báseň Vajanského "Božie hody". 
V pohnutí opouštěli účastníci banketu staro
městskou radnici. 

Odpoledne věnováno prohlídce starobylé Malé 
strany, královského hradu na Hradčanech a den 
ukončen schůzkou na výstavišti pražské ob
chodní komory. 

V pondělí večer dne 10. srpna uspořádala 
"Československá jednota" přátelský večírek na 
počest slovenské výpravy ve dvoraně hotelu 
"Central". Dostavili se zástupcové české žur
nalistiky, členové lIČ. jednoty", dále cís. rada 
Jan Otto, zasloužilý český nakladatel, Josef Ho
leček, Alois Wiesner st. a ml. a jiní hosté, jakož 
i účastnící slovenské výpravy. Opět vyměněny 
zdravice. Pestrost a živý ráz tohoto večera lze 
přičísti v prvé řadě zásluze slovenských dam, 
sester Abaffyových, sl. Eleny Markovičové, sl. 
B. Daxnerové, které zpěvem slovenských písní 
a hrou na piano účastníkům večírku se zavdě
čily. tást výpravy po večírku navštívila tiskař
ský závod "Národní politiky", aby shlédla 
tisk nového ranního čísla. V úterý dne 11. srpna 
byla na pr:ogramu návštěva výstavy. České časo
pisy nazvaly tento den "slovenským dnem", vý
pravu oficiálně uvítal v representačním paláci 
předseda výstavního výboru cís. rada Bondy. 
Za výpravu děkoval p. Jan Botto, Pak následo
vala prohlídka výstavy a o 1. hodině odpolední 
banket v restauraci p. Kamenského na výsta
višti, kořeněný živou zábavou, přípitky a zpě
vem české hymny "Hej, Slované" a slovenské 
"Nad Tatrou sa blýska", Přítomen hyl též se
kretář výstavy p. Fr. Hlaváček. 

Odpoledne vítala Slováky ve svých místno
stech "Národní rada", K uvítací řeči sekretáře 
A. V: Seiferta odpovídal Sv. Hurban Vajanský, 
který pro činnost a cíle "Národní rady" nalezl 
slova pochvaly. Večer téhož dneztráven v Ná
rodní.m divadle při představení "Lucerny", hry 
Aloise Jiráska. 

Po návštěvě hradu Karlova Týna, které se 
zúčastnila většina výpravy, uvítaná zde staro
stou obce, byli slovenští hosté pozváni do Plzně. 
Město Plzeň uchystalo. Slovákům skvělé a 
srdečné přijetí. Na nádráží vítal výpravu měst
ský rada Jan Kessler a zástupc;:ové plzeňských 
spolků. Hosté byli ubytováni v hotelu /Waldekově'. 
Při projížďce městem navštívili světoznámý 

Měšťanský pivovar, kde uchystána hostina, pro
vázená srdečnými pozdravy. Večer byl v Měš
ťanské besedě na počest hostí společný večí
rek. Zdravice pronesli: Jan Kessler, dr. Jut 
Markovič, Vajanský, Cablk, .slečna Olga Vraná, 
paní Pokorná, choť komerčního rady (jménem 
"Jednoty českých paní a dívek"), paní Malia
ková, Daxnerová, dále red. Zalud a red. Hejret, 
M. Pokorný, komerční rada, dr. Liebl a dr. Bur
sík. Při zpěvu a přípitcích rozvířila se srdečná 
zábava, Hudba akademického spolku svedla 
i k tanci. 

Ranními vlaky vraceli se hosté do Prahy, 
kterou znenáhla opouštěli, vracejíce se do své 
domoviny. Dny, prožité v bratrském kruhu čes
kém, nevymizejí hostům slovenským zajisté ni
kdy z pamětí a všem, kteří se z jejich návštěvy 
v Praze tolik radovali, budou novou vzpruhou 
k práci za utužení svazků československých. 

Naše Slovensko. 1907. 
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Ode dne 26. ledna až do 7. února 1903 ode
hrával si v Nitře, pod hradem kdysi Svato-
plukovým, veliký soudní proces, . 

V září r. 1901 měl dr. Rudolf Markovič, advo
kát z Nového Města nad Váhem, řeč ve dvou 
dědinách, o poslanecký mandát se. ucházeje. 
Starší jeho bratr, dr. Julius Markovič, lékař, a 
tudovít Čulík, evangelický farář ze Staré Turé, 
jej provázeli a k řeči jeho přidali své. I byli za 
to denuncováni, vyšetřováni, až na konec před
voláni k soudu. Podle § 172 trestního zákona 
byH všickni tři odsouzeni pro pobuřování proti 
Maďarům, a to prvý na 5 měsícův státního vě
zení a 500 K pokuty, Čulík na 3 měsíce a 300 K, 
Julius Markovič na 2 měsíce a 200 K. Kromě 
toho odsouzení mají platit na 2000 K soudních 
útrat. 

Svědci přísahají v Uhrách teprve po svědectví. 
Jestliže se svědectví soudu nehodí, tož svědka 
nezpřisahá a taková svědectví nemají významu. 
Nitranský soud svědky svědčící proti obžalova
ným zpřísahal, svědky obhajující na malou vý
jimku k přísaze nepřipustil. Samy maďarské 
časopisy prohlásily, že svědci proti obžalova
ným měli svědectví naučená; byli to židé a dva 
obecní písaři, z nichž jeden ničema (takto velký 
"vlastenec"!) před časem pro vloupání a krá
dež odsouzený. 

V procesu "proslu1" státní fiškus Chudovszky, 
odrodilý Slovák, tuze dobře přesvědčený, že se 
kariery nejsnáze dodělá, bude-li pronásledovat 
krevní bratry. Panslavismus definoval fiškus 
tak: "Zádat v této říši více řečí pro veřejný 
život není vlastenecké, to znamená chtít roz
dělit zem na části, což my dobře po maďarsku 
panslavismem nazýváme." 

Nyní pozor! Tyto tři strašlivé "vlastizrádce", 
odsouzené nikoli na dni a týdny, nýbrž na mě· 
sÍ<;:e, vyšší instance soudní uznala v srpnu 1903-
nevinnými. Zdaliž to maďarské soudy nečiní 
směšnými? 

Slovenskýpravotár Valášek, byv za poslance 
zvolen, prožil strašné pronásledováni od úřadů, 
zvláště soudů. Vyšetřování nemělo konce. Nej
prve byl odsouzen na 3 měsíce státního vězení 
a 300 K pokuty, a to pro "pobuřování" proti 
Maďarům, jehož se dopustil v kandidátních ře
čech. Valášek rekuroval, ale kurie byla daleko 
krutější a odsoudila Valáška na celý rok a 
1000 K pokuty, 

Stei,r:ou trýzeň prožil pravotár Veselovský, 
s Valaskem za poslance zvolený. Také on pro
gramovými řečmi "bouřil" proti Maďarům. Pro
ces projednáván v Nítře od 20. do 28. ledna 
1904, Státní fiškus Chudovszky v procesu tomto 
takto definoval panslavismus: "Když se někdo 
slovens~é řeči drží a k tomu se přiznává, to je 
panslaVismus." Veselovský uznán - nevinným. 
Mo.hl, mu y'a~~šek závidět, neboť on byl pro 
steJny "zlo cm odsouzen na rok. Však slyšme I 
Odvolací soud v Prešpurku odsoudil 20. května 
1904 Veselovského přec, a to rovněž na rok 
vězení, 1000 K pokuty a 1500 K soudních útrat. 
~ , Který je účel těchto rozsudků? Ať se již 
zadný Slovák neopováží do sněmu kandidovat! 
A skutečně, Valášek nechtěl o nové kandida
tuře r. 1906 ani slyšetj Veselovský šel do boje 
zas, ucházeje se o mandát v Senici, ale volební 
komise postarala se, aby velká slovenská vět
šina propadla. 

Advokát Fr. Kabina, redaktor""Hlasu rudu", 
odsoudil nařízení vácovského biskupa, aby v li
dových školách slovenských učilo se i nábožen
ství maďarsky. Soud mu vyměřil 3 měsíce vě
zení a 200 K pokuty. 

Dne 29. února 1904 byl v Ružomberku odsou
zen spisovatel Josef Gregor Tajovský na 3 mě
síce a 200 K, neboť vyzýval v "tudových novi
nách" obecenstvo martinské, aby nechodilo do 
maďarského divadla. Tedy "bouřil", 

"Povážské noviny", malinký měsíčník v No
vém Městě nad Váhem, též "pobuřovaly". Dne 
8. února 1904 odsouzen byl redaktor Igor Hru
šovský porotou prešpurskou na 3 dni a 40 K po
kuty. Dne 8. listopadu 1904 odsouzen byl touž 
porotou štěpán Svetský na 3 měsíce a 1000 K 
pokuty. Také "bouřil"; napsal článek, že při 
procesu Markovičově v Nitře byly falšovány 
protokoly. Chtěl provésti důkaz pravdy, ale 
opatrný soud nepři voliL 

V zimě r. 1905 byl soudem pro "pobuřování" 
odsouzen Pavel Čobrda, ev. farář ve Smreča
nech v liptovské stolici, a to na 6 měsíců, 
200 K pokuty a 560 K soudních ·útrat. Vyšší 
instance odsoudila jej na dva roky státního vě
zení a církevní soud pozbavíl jej úřadu i pense! 
Čím "pobuřoval"? Vykonávaje inspekci v evan
gelické škole, napomínal děti: "Děti moje, dobře 
si zapamatujte, čemu jste se naučily; kdo ví, 
není-li toto poslední zkouška." Narážeje na při
pravovaný Berzeviczyho zákon, řekl prý dále: 
"Budoucně budou vám slovenské jazyky trhat 
a krmit maďarštinou." Kdyby byl skutečně 
i tato poslední slova řekl, zda je v nich lež a 
zločin? Vždyť - obrazně řečeno - trháte slo
venské jazyky z úst a krmíte maďarštinou, t. j. 
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násilně madarisujete! Zákona Berzeviczyho se 
musí zděsit každý lidský člověk! 

Na jaře r. 1905 byl jistý občan ze Sobotiště od
souzen na 5 měsíců vězení a k· peněžité pokutě, 
protože při volbách Veselovského zvolal: "Af 
žije Veselovský!" Kdy už bylo po volbě, ale 
procesy vlekly se stále. Ukřivděný občan ujel 
do Ameriky - vyhnala ho maďarská spravedl
nost. 

Rok 1906 byl pro Slovensko významný: Slo
váci prožili nejkrutější pronásledování, ale byl 
to zároveň rok utěšeného národního probuzení 
a boje za svobodu. 

Ve volbách do sněmu zvítězilo sedm sloven
ských kandidátů, a to muži výborní. Z nich a 
poslanců rumunských a srbských vytvořil se na 
sněmu klub. Maďary trhlo. A kdož očekáváš co 
jiného, než že pustili se do pronásledování tím 
krutějšího. Stát (svými úřady) a církev spojily 
se v jedno. Běda! 

Dne 16. listopadu 1906 soudila prešpurská po
rota katolického faráře a poslance Jurigu pro 
dva články v "tudových novinách". Soudila jej 
od rána do půlnoci a odsoudila na dva roky do 
státního vězení a k peněžité pokutě, rozumí se 
pro "pobuřování" proti Maďarům. Královská 
kurie v Budapešti rozsudek potvrdila a "svo
bodomyslná" sněmovna Jurigu vydala. 

Největší hnutí bylo ve stolici liptovské v okrese 
ružomberském. Když biskup Párvy Hlinku sus
pendoval a když jej uvěznili, lid přestal chodit 
do kostela. Celý okres, město i vesnice, obsadili 
voiskem, ačkoli nedopustil se lid žádného násilí. 
Vláda potřebovala cosi udělat, aby mohla říci: 
"Slováci se bouří." Hlinka, dr. Šrobár, továrník 
Janček, pekař Greguš a obuvník Cheben byli 
celé měsíce ve vězení ve vyšetřovací vazbě. 
Množství lidí bylo vyšetřováno. Když jeden 
občan protestoval, že by byl pansláv, vyšetřu
jící soudce dr. Székely, žid, mu řekl: "Vy ho
vado, vy krávo, se opovažujete zapírat?" Dne 
26, listopadu 1906 zahájen proti šestnácti obvi
něným soudní proces. Místní posádka byla po
hotova a jíž dva dny předtím přišlo do města 
74 četníků. Předsedou soudní stolice (sedne) 
jest Chudovszky, známý :nám z procesů nitran
ských. Odrodilý Slovák Belopotocký z Ružom
berka je státním fiškusem. Mezi obecenstvo po
staveni četníci. Obžalované vedou četníci nebo 
strážci. Při lavici obžalovaných stojí dva čet
níci s nabitými puškami a nasazenými bodáky. 
Hoj, maďarská ústavnosti, maďarská svobodo! 
Nebyl to soud, jak si jej Evropa představuje. 
Zachycuji z dlouhého líčení jen dva okamžiky. 
Svědek Petro řekl: "Ne!" Chudovszky hrozí mu 
kriminálem, tož Petro řekne: "Ano", rozumí se 
v neprospěch obžalovaného. Svědek Priesol 
řekl též: "Ne!" ve prospěch Hlinkův. Chudov
szky hrozí kriminálem a přemlouvá říci: "Ano." 
Priesol: "Ne!" Chudovszky ho nepřipustil k při
saze a svědectví jeho, příznivé pro Hlinku, 
nemá ceny. Zcela zjevně donucoval svědky 
svědčit proti svědomí. 

Jedenáctý den vynesen rGzsudekj jedenáct 
odsouzeno do státního vězení, pět osvobozeno. 
Hlinka na 2 roky, Šrobár na rok, Janček na šest 
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meslcu, Greguš a Cheben na pět, katolický 
farář Tomík na čtyři, dělník Maťašovský, zed
ník Serafín, rolník Janovec, obuvník Jesenský, 
Novák a Vlkolinský na dva měsíce. Celkem činí 
vězení 5 roků a 6 měsíců, peněžitá pokuta 
4680 K. 

Všickni byli odsouzeni pro "pobuřování" proti 
Maďarům, a to podle § 172 trestního zákona. 
Nedokázalo se jim nic, než že jsou "panslávi", 
rození národní Slováci. Doba zlá! Jindy stačil 
rok státního vězení. Hlinka a J:triga dostali po 
dvou letech. Více zákon nepřipouští. Noviny 
mívaly proces čas od času, nyní má na př. "Slo
venský týždenník" 15 procesů ohlášených, 15 
slíbených, "tudové noviny" 14 procesů ... 

Odkud tento šílený fanatismus? 
"Slov. týždenník" dne 25. ledna 1907 přičítá 

nejsurovější číny z poslední doby PolónyÍmu, 
ministrovi spravedlnosti; máme na to úplné dů
kazy, že volba vrbovská, pronásledování Jurigy 
a Hlinky a pronásledování slovenských časo
pisů má původ v Polónyim. A jaký je člověk 
Polónyi? 

V druhé polovici ledna 1907 psaly oposiční 
časopisy peštské den po dni, co napsal maďar
ský poslanec a redaktor Lengye1. 

1. Polónyi v jedné trestní záležitosti složil fa
lešnou přísahu. 2. Pomáhal ukrýti se loupežní
kům.a zlodějům, kteří ve Štýrském Hradci sta
tisíce pokradli. 3. Jsa členem měft'ského vý
boru a poslancem, zneužil svých funkcí k zís
kání ohromných kapitálů, k čemuž Lengyel po
dal hned doklady. 4. Od rodiny hraběte Ná
kova vydral hrozbami hrozné tisíce, prý pro 
jakous zpustlou, padlou ženštinu. 5. Za veliké 
peníze vymáhal koncese na nevěstince a s ma
jitelkami jejích stále si dopisovaL "Noviny," 
čteme v "Slovenském týždenníku", "nazvaly ho 
veřejně křivopřísežníkem, lhářem, zlodějem a 
není v slovníku nadávky, kterou by ho nebyly 
obmyslily. A veřejně vyzývaly ho před soud. 
Tam prý dokáží, že každé jejich hrozné slovo 
je smutnou pravdou." 

Nyní pozorl Polónyi před soud nechtěl a vy
slovil se, on, hlava soudů, že soudcům nedůvě
řuje! Prý dobře seřízená mafie. Ale minister
stvo a veřejnost jej přece jen před soud při
měly. I to je pozoruhodno, kterak se ho ujímal 
ministr Košu!. 

Pojďte a vizte! Takovýto člověk byl v Uhrách 
ministrem, a to ministrem spravedlnosti a' za 
ním stoji bezmála celý parlament. Ubohé mini
sterstvo! Ubohý parlament! Ubohá vlasti Po
rozuměl-li čtenář, proč Polónyi tolik Slováky 
pronásledoval? Aby "vlasteneckými" činy za
kryl svou špínu. 

Nyní jsou na řadě nejposlednější procesy 
z r. 1907: Rob. Švoch ze Skalice odsouzen na 
rok do vězení a 800 K pro pobuřující článek 
v "tudových novinách"; M~ Albíni z Ružom
berka na rok a 400 K též pro pobuřující článek. 
Pro pobuřující články byli dále odsouzeni: I.gor 
Hrušovský na 2 měsíce a 400 K, Dušan Porub
ský na roka 100 K, J. Polak~ rolník, na 3 mě
síce a. 100 K, J. Teslík. jakožto nakladatel mo
ravských novin pobuřujících, na 14 dni a 200 K, 
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M. Pietor na 4 měsíce a 400 K. čtyři rolníci 
z Lábu u Prešpurku dostali po třech měsících 
za to, že na Boží tělo dali za okna obraz Ju
rÍgův. Tři učitelé z Myjavy po 15 dnech a 200 K 
za to, že děti okrášlily při zkoušce školu papí
rovými praporky v barvách slovanských; 22 se
lek ze Zohoru u Prešpurka odsouzeno na 3 mě
síce a 14 dní za to, že vyšlehaly maďaronského 
faráře, obcí vnuceného, a obec musila živit ně
kolik měsíců vojenskou posádku. 

Zkrátka - ať čtenář dobře uváží! - v r.1901 
bylo pro politické přečiny odsouzeno 230 Slo
váků (v tom čísle není Juriga, Hlinka a ostatní 
odsouzenci ružomberští z r. 1906) na 10 let, 
7 měsíců a na 1872 K. 

R. Targo {K. Kálal}: Vyhubit. 

~ 

L ti čeTl i e.*) 

Každý, kto nechce byf po smrti po!upený, musí 
pracovať pre budúce pokolenie. A budúce poko
leníe, bada! to už po mládeži, bude hákHvejšÍe 
a právo svoje na každom poli rezko si žiadať 
bude, a hromžif bude na každého, ktorý ham oval 
koleso, a pod nohy podhadzovaI !uďom poJená, 
aby neprišli k pravde práva a k svobode, ku 
všetkému, čo nám patrí. Bojme sa budúceho po
kolenia, a preto obrábajme podu bojišťa pre nich. 
My ešte len začíname, a oni majú dobojovať, a 
dobojujú, vydobyjú. Za štyridsaf rokov prišH 
Israeliti do zasrúbenej zeme. Ale napred vy
mref museli, klod malí ducha egyptského pod
danstva preto, lebo sa im viac zdaly mastné 
hrnce, než strádaf, trpef a bojovaf na ceste do 
zasfúbenej zeme práva a svobody. Aj u nás, kým 
pokoleníe egyptského poddanstva mastných hrn
eov nevyhynie, nevoj deme do zasfúbenej zeme. 
Ale potom iste vojdeme! Pracujme teda poučo
vaním a láskou na vykynožení toho pokolenia, 
čo sa odpredáva, čo pre mísu šošovice svoje 
právo na prvorodzenstvo popúšfa, a hradby Je
richa sa srútía. Zničí, zničí naše krivdy boj, od
hoď len prachnivý pokoj, v pravdy boj horlivo 
zbroj, ver, prasknú hradby otroctva, ožije čest 
a svoboda, pdde k právu chudoba a zbynie po
roba národa. tud moj, hnevom zahor, s krivdou 
sa rezko bor, hore, napred, ve má chaso, nech 
zničí krivdu boj! 

A k tomu boju prichystávajte zvlášte dett Ne
bude to boj snáď na šable a pušky, ale boj zá
konitými zbraňami, učenosfou, srladenosfou, hor
Hvosťou, volebným hlasom ~ odoprením práce 
pre zisk zlých leňochov a úkor kože vlastnej. 
A deti, ktoré po všetkých dedinách tak horlivo 
volaly: nech žije, sláva nám, sláva Slovákom, 
deti, čo sa za krky chytily a nebály sa paHce uči. 
terovej, ale z plného srdca vyspevovaly: Ja som 
Slovák narodený ... Ony dokonajú, čo my za
čÍname. 

Detušky milé, potom - kecl' i a už v hrobe 
budem hnif - spomeňte si na mňa, že som bol 

*l Z brožúry "Lúčenie", ktorú napisal Ferd. Juriga 
pri svojamodchode do vacovského žalára, kam bol od
súdený na 2 roky, okrem peňažitej pokuty 1200 K, 
v Prešporku 16. nav. 1906 za dva články v r.udových 
Novinách. 

v armáde celého pokolenia forpostom v širokom 
kraji, a forpost sa málokdy živý zachráni, zhynie, 
zajmú ho, aní nikdo nevie, ako... ale cestu 
predsa on razil, a najfažšiu úlohu predsa len on 
mal. S Bohom, všetci; s Bohom, detušky, s Bo
hom. A keď dobyjete hradby, pomodlíte sa otče
nášek za moiu dušičku, z vašeho víťazného venca 
dajte kvietoček aj na moj hrob a bude sa tešif 
duša moja. 

A včul sa od vás lúčim, verní spolubojovníci 
mojí za národ, moji spoluvyslanci. Není vernej
šieho priaterstva, ako uzavreté s "Kriegskama
raty", v ohni a pri hvizde nepriatefských guliek. 

Oj, vrúcnou láskou vás objímam, moji súdru
hovia, kamaráti v boji, slovenskí vyslanci. Spolu, 
vedra sme si stali v kru tom boji. Paste sa na nás 
zdvíhaly v tom krásnom peštianskom paláci, 
o stoly sa trieskalo, gazember, klamár, podliak, 
ba sviňa, bezočÍvý, také nádavky, jako gulky 
nám hvižďaly popri ušÍach. Žandármi nás tam 
tešíli, do žalárov, do blázinca, na šibenicu po
sielali! T or:kej surovosti a grobianstva sa za 
všetky roky, čo stojí, v tom uhorskom parlamente 
nevylialo, kofkoza tú chvíTu, keď sme sa my za 
práva svojho rudu ohlašovali. A vy stojíte verne, 
neohrožene. Krásny to obraz, fása života sloven
ského! Keď sa paste zdvíhajú, nepriatelia až do 
zachrípnutia vreštia, surové výrazy ako hromy 
bíjú, vlci znbamí sekocú, zavýjajú, teremtetuje 
sa, protivník až hnevom bledne, až sa trasie a 
už myslíš, že ti pas fou do tvári vrazí, a slovenský 
vyslanec stojí jako skala, nechveje sa a slovom 
rúbe ešte lepšíe! Veď on ta šiel s odhodlanosťou, 
že keď ho i zabijú, pravdu hodí do tvád, bárs 
by jemu niekto zato í pasfou šfahnul do líc. Hoj, 
bratia, fažký boj máte. A mňa teši!o v tom ohni 
stát, načúva! hrozby, surovosti. nadávky, dívat 
sa na paste. Jakživ sa mi nezahostilo do duše 
také dopohrdanie, také nevšímanie hrozby a ne
bezpečenstva, ako keď som j a, alebo z vás nie
ktorý rečnil, krivdy vy.čitovaL UsmíevaH sme sa 
na zúrívosf, odseknuU sme na urážku, ani pastí 
sme sa nebáli, len sme si mysleli: však l.en uder, 
uvidíš, že trafí tvoj a kosa na kameň a vyštrbí 
sa ti. A ja včul musím byf v tíšku, cítit krivdu a 
nevrhnúf ju do očí, čítat: urážku a nemožem od
seknúf, v duši uvidím paste na vás sa zdvíhajúce, 
a moje ruky budú sviazané! Oi. to jedno ma bolí: 
v pokoji sedel, kým sa vy bodte. Bratia drahí, 
velká láska panovala medzi nami, odhodlaní sme 
boli aj na šibenice, prosím vás, zachovajte se tu 
odvážnost: a lásku medzi sebou. A jestli by ste 
aj zkúsili nevďačnosf od našich, nech vás to ne
zroní, neznechutí. Nie rud náš je tomu vinný, že 
si ešte nevie dostatočne ocení! obete a námahy 
naše, ale tí, ktorí ho vo tme držali. Pdde mladé 
pokolenie, prebudí sa staré, a verle, žehnaf vás 
bude slovenský národ. Nech vás nermúti,že snáď 
všetci v tom boji pohynieme, jeden pre groš, iný 
pre zdravie, iný zas druhým sposobom. A nech! 
Hradby sú vysoké, ochranné jarky tyranstva sú 
hlboké, nuž keď Ínšie nevykonáme, jakože 
mrtvolami našimi zasypeme ich ochranné jarky 
a príklad dáme širokým šikom rudu, aby sa za 
nami hrnul, aby bárs i cez naše te1á priskočil 
k hradbám a ich dobýjal, aj tak sme vermi mnoho 
vykonali. Neočakávajte hneď Boh víe, akých vý-
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sledkov. My musime napred budit, Iud alarmo
vaf. od peci na pole boja postavU, strhnúť mu 
bermo s očú, naučif ho čítaf, hradef, potom ho 
shromaždif a zas potom do sríadených radov 
stavať, a teprv potom cvičit v spósoboch boja a 
až potom prij de politický šturm. A zas ani šturm 
sa do rázu nevydarieva. To nič, len vytrvanli
vos ti, smelosti a odvážnosti tl."eba a kto nepo
pustí, zvffazí. 

S Bohom, otče Kolláru. Ty si už prácou na
skutku strápený, zošedivelý. Nie, od teba nežiada 
rod mladistej rezkosti, ale dodávaj boju zkúse
nosťou a učenosfou svoj ou nadobudnutej rady a 
úhladnosti. 

Nemusíš do ohňa, ale povzbúdzaj do boja a 
šetd zbraň opatrnosti pre iné pole, lebo tu len to 
platí, lebo sa odvážnosfou prebijeme, alebo za
hynieme. Ty dávaj rady, my pojdeme ich vy
plnil. Našemu Iudu treba príkladu odvážnosti, 
neohroženosti, leho je beztak vyše miery tichý a 
skromný a trasie sa na každý závan vetra, jak 
osika. Tvoja pobožnosf, nenarušenosf a stav nech 
je dokazom, že není hriech verným Slovákom 
byf. S Bohom. 
Otče Skyčáku! Obdivuiem vrúcnu pobožnosť 

tvoju. Takého nábožného muža katolíka v svet
skom stave som nikdy ani netušil. Skutkami si 
katolíkom, a tebe, čo nezanedbáš sv, omšu, sv. 
spoveď, čo bez ruženca vo vačku tak by si sa 
cítil, jak vojak bez šable, ktorého celá domácnosť 
je preniknutá vrúcnou zbožnosťou, tebe kydajú 
pred nohy, že sú oni, duellanti, lepší katolíci, oni, 
fudáci, sluhovía svobodných murárov, Wekerla, 
Darányiho, Kossutha. Buď nám živo tom svojím 
na skutku nábožným štítom proti ich šípom up 0-

dozrievania. Rodinu zanechávaš na celé dni, 
týždne, ťažké tisíce si obetoval na osvetu rudu, 
bez chvály, viem, na stá dávaš chudobe. Ty si 
milosrdným samaritánom národa. Živ fa Boh, po
žehnaj rodinu tvoju. Buď pevný! S Bohoml 

Brat Milan Hodža! Brat? A či sa neshrnú pre 
to na mňa farizei, že fa bratom menujem, preto, 
že si .-evanjelik? Oj, krv nenic voda, brat si ty, 
brat náš, brat moj. A ktože sa tolko nasekal za 
právo našeho rodu, zvlášte za právo l'udu, ako 
ty. Až ti na tele ublížili z nenávisti pre horlivosť 
tvoju, pre dobrotu tvoju, lebo si premnoho l'u
dom bel'máprerezal na očiach tvojím perom, 
tvojimi slovami. Pero tvoje je alto meč I~Hchala. 
Reč tvoja ako dvojsečný meč. A že sa v tisícoch 
a tisícoch slovenských žíl rozprudila kry, zmo
hutnely svaly, kto by odopieral, že v tom je lví 
podiel tvoj? Vydávaš posledný dych, obetuješ 
posledný groš, napínaš svaly~ až je obava, že sa 
pretiahneš, nehradíš na seba, nestaráš sa o seba, 
všetko dávaš za národ, za tú našu Slovenčinu, 
bez ohladu, či do roka budeš maf chleba. A nech 
to nemáš, a nech len rod oči otvára, nech sa len 
on zvel'aďuje napreduje! S bohom! 

Brat Bella! Teba zas menujem bratom, hoc si 
í evanjeHckým duchovným. Rózneho sme nábo
ženského presvedčenia, ale to by bol kázal Boh 
lásky, Kristus, aby som pre presvedčenie odo
prel človeku z tejže krvi, z tejže kolísky a rodu 
me-no brat? či nie potom nás majú poznal, že 
milujeme b1ížnych a zvlášte brat brata?! Ty si 
pravý holúbok slovenský. Tuším, si bez fičí. Pria-

128 

"I cnE 

tel' moj dobrý. Ale by sa mýlil, kto by myslel, 
že ohfadom práva rodu len na vlas by si odstúpiL 
A povedals' im1 ako sa patrU A málo ti chybo
valo, že si smrt nepodstúpH za národ, keď si šiel 
po vlaku a netriasol si sao Ťažké starosti máš a 
predsa si vždy jasný. S Bohom! Boh néch fa 
žehná! 

A ty, Pal'uško Blaho, ako sa mám od teba 
lúčif, od priatel'a mladosti svojej, od mojho po
vzbuditera. Ty slávičku slovenský. Ty si hospo
dál", učíš rod groše sporH a nadobýjaf, čomu sa 
tak málo rozumie, lebo častokrát je na nepravom 
a nepríslušnom mieste, čez mieru márnivý. Spe
vom nám získaváš slávu, rozumom česf, a majúc 
v sebe všetky rúbeznosti slovenskej tetičky, bez 
toho, že by ti chybovalo dačo z mužského rázu, 
budíš dobroprajnosť a lásku všade. Kde sa treba 
starať, si ako Marta, a kde slyšíš hovoriť, spieval 
milý a krásný rud, si ako Mária. Žiješ i mrieš za 
strýčkov a tetičky a za krátko by si umrel, ke by 
si nevidel haleny a výšivky a neočul spev a sám 
si nezaspieval striebornou ozvenou duše l'udu na
šeho. Ty vel'ký milovník l'udu, s Bohom, s Bohom! 

Bojujte rezko, neunavne a nepopustite, keby 
to malo ísť aj na paste v tom parlamente. 

A keď tam bude zas· vel'ké revanie, šromot a 
vyhrážky, viem, že si pomyslíte: Ej, škoda, že 
niet F erdiša, a tá mysel' nech vás povzbúdza ešle 
k vačšej rezkosti a odhodlaností a nezháknite sa 
a neukrčte sa, keby aj na to došlo pre surovosf 
protivníka: zhynieš ty, zhyniem ja, zhynieme oba! 
Heslom nových časov má byť: Ani vody, ani 
ohňa nel'aká sa, ani pod velikou farchou Slovák 
neklesá, a zas: Preskoč, prelom, nepodlez! 

Slovák nikomu neublíži, s nikým si nezačÍna, 
ale už ho omrzelo vždy len trpeť, vždy len všetko 
znášať a dať si na chrbte drevo rúbať. Mnoho 
odhodlaností, tvrdosti vám želám k tomu boju. 
S Bohom, s Bohom! 

Hej, Bože, Božíčku, maH sme ešte jednoho bo
jovníka, Jehličku. Aj s tebou sa idem žalostne 
lúčif slovom. V duši som sa už s tebou rozlúčil. 
Bol si nám nádejou, potechou a včul s podstre
leným krýdlom sedíš a rozmýšl'aš, čo robií máš. 
Žalosťou zdvíham k tebe hlas svoj, prečo si to 
tak učinil, ako otec, ktorého vlci naháňali. Mys
liac, že sa oratuje, hodil im dieťa. Dobrý otec 
len čez svoje mrtve teto pustí neprajníka na 
svoj e dieťa. N evieš trpef. Nezdal sa prírode tvo
jej zodpovedajúcim náš krutý boj? A keď si zba
dal v sebe takú slabosf rúbaf do radov nepraj
níkov, kdeže si nabralkrutosf zaseknúť do bra
tov svojich? Kým myslíš, že si pre boj s nepria
terom baránok, zahryzol si do nás. Chcel si sa 
vykíznuf im, ale toho si mal uštipnúf, kto na 
teba kyjom šiel, a nie nás. 

Ty dobre vieš, že hoci sme i Iudia krehkí, oj, 
nevyhovárame sa, že nemáme rudských slabostí 
osobných. Ja sám nehanbím sa priznaf, nie raz 
až do sÍz skrúšený vzdychávam k Bohu so sv. 
Pavlom, aby boly odňaté odo mňa verké pokuše
nia a osten hriechu. A vzdycháš si iste i ty. Ale 
to jedno dobre vieš, ako náruživo, s akou od. 
danosfou milujeme svoj národ. Ty naj!epšie vieš, 
že som neraz túžil niečo verkého vykonaf za nád 
rod; ale keď niet síl, teda psom bych nedbal byť 
pri dome rodu, abych zbojníka odháňal, hnojom 

túžim byť pod slovenskou lipou, aby len rástla. 
A ty vieš dobte, že všetci sme takt Dobre YÍeš, 
čo obetoval Skyčák, čo obetuje Blaho, čo Bella, 
čo Hodža, čo Kollár. Cti u sveta nemáme, po
sledný groš dávame, dňom a nocou neodpočí. 
vam pre lásku k rodu. 

A ty dobre vieš, že sa tó s niektorými z nás 
skončí vel'mi smutne, a my sme povedomí toho 
a predsa ideme v boj, bárs vieme, že zahynieme. 
Ale nech, veď je to za národ! Ty dobre vieš, ako 
sme fa milovali, miestečko sme ti ofukovali, len 
obdiv a lásku si zakúsil zo stránky našej, vel'mi 
sme šetrHi slabosti tvoje. Ty dobre vieš, ako ťa 
miloval rud, kol'ko podstúpil pre teba a za tebal 
Dobre to vieš; akoby to tvoj e povedomie ti bolo 
dodalo strašnej mysle: tým móžem ublížiť, tí ma 
už vel'mi milujú, tí mi odpustia. A kým preja
vuješ velkú jemnosť oproti tým, ktorí fa ako vlci 
naháňa1i, čo fa tupili, čo fa do choroby nahnali, 
podivnou dušou nám vytýkaš búrHvé vystupova
nie. Ospravedlňuješ tresty na nás namerané, 
ktoré sám prísnymi menuješ. Ó, podivná je jem
nosf duše tvojej! Kto fa bil, kto ti krivdil, kto 
nás bije, aby fa už prestal kvádť, vyhováraš ho, 
a nás, ktorí sme fa milovali, tupíš. Chcejúc si 
získať neistú doproprajnosf neprajnika, zavrhu
ješ zkúsených bratov? Podivná múdrosf! Už aj 
ty píšeš o búrnom vystupovaní mladších? Ty si 
bol najmladší! Áno, uznávame, že sme niektorí 
podnecovali, ale ako by si mal aj pamať vermi 
krátku. Ty si nepodnecoval? A preto ťa za váž
neho považovali? Nepodnecoval si, Feruško, od
povedaj v komorke srdca svojho?! A dá sa vy
hnúf podnecovaniu medzi takými okolnosťami, 
keď odsúdia človeka celkom dl'a spravedlivosti 
za takú vetu, že maďarská l'udová strana nábo
ženstvom klame svet? Odpovedaj! Iste máš 
chorú pamaf! A či nevieš, že nik na svete nevy
hnul výroku súdu, že je buričom, ktorý nové 
myšlienky, nové smery hlásal a nové práva žia
dal? U Krista Pána našli zádrapku, aby bol od
súdený ako burič, u teba nie, preto fa vážne 
brali! 

Ty si bol len za církev, ale za uplatnenie Slo
vákov v církvi a štáte nie. Vobec o Slovákoch 
v osvedčení tvojom nieto ani zmienky. Si zabud
Hvý, ako by si ani na mysli nebol mal proti šku
ravým rudákom bojovaf a poraziť Domotora "tou 
našou slovenčinou". Pri konci si úplne osvojuješ 
sloh Kresťana, do ktorého si v r.udových kato
Hckych novinách torko bil, a celkom po junácky 
sfubuješ i dial' bojovať za kresťanskú rudovú 
!.stranu, aby maďarskí l'udáci dostaH nádej, že to 
je ich strana, lebo tak si ju menujú - Mrs si lm 
v r.udových novinách krásne dokázal, že nadužÍ
vajú meno kresťanské a ztratili naň právo. 

Voči nim si sa velmi nízko cenil pre strach, 
a preto sa pred nimi ospravedlňuješ, aby fa ne
dlávili; voči nám zas pre našu lásku si sa vefmi 
vysoko cenil a preto nás haníš, mysHac si, že sa 
fa neopovážíme načaf a kameňom zavrhnutia po 
tebe hodiť pre starú lásku. Ako by to niečo ta
kého bolo, čo si raz napisal v r.udových novinách, 
že brd si preto trúfal bi! brata, poneváč mu bol 
bratom. V očiach ich si bol predtým viac hoden, 
než aby si sa bol musel tak pokoriť pre pokoj, 
a v očiach našich nebol si taký neomýlny a taký 

balvan, že .na každý skutok tvoj do prachu by 
sme padaH a dotknúf sa fa netrúfaH si. r.ud, kto
rému si aj ty oči otváral, tak to posúdil, a celkom 
správne1 ba súdi ešte neprajnejšie. Dobre YÍeš, 
veď i ty si rud učil, že Slovák už prestáva byt 
sprostým a l'ud má nos dobrý, a keď len trocha 
rozumom pohne, málokedy sa omýli. A ešte niečo. 
Dobre vieš, ako fa Iud rúbil, korko obetoval, a 
ked ti bol kríž mandátu taký fažký, nebol Iud 
hoden toho, poradi! sa s ním, požalovaf sa mu 
a prosí! ho, aby sňal s pHec tvojích farchu, ktoI'ú 
ti uložil? A nepriniesli sme my dosf obetí? Ne
mal o ti záležaf na tom, aby bol v Pezinku zas 
Slovák vyvolený, jestli máš lásku k Slovákom? 
Ale nie! Keď fa rud vyzdvihnul (uznám na zá
klade zásluh) na pleda svoje, razom sa ti zakrúti 
hlava a ty hodíš mu z čistého jasna dida dovery 
jeho, vyslanecký mandát k nohám. Áno, z čistého 
j asna nenadále vrhneš okres do nových volieb, 
do nových námah a obetí pri najhorších pome
roch. Všetko to taký doj em robilo, ako keby si 
bol chcel mandát prešantročiť do rúk tých, o kto
rých si nám skvele dokázal, že nie sú pridelia 
Slovákovo Pred neprajníkmi si sa nehanbil po
koriť sa až do prachu; bojím sa, že hratom budeš 
vzdorovať a neuznáš viny svojej, a tam ti neod
pustia minulosti, ale sa ti vysmejú. My s radosfou 
by sme zaviazali ranu tvoju a zabudli všetko. 
Neviem, akého siduševného rozpoloženia, ale 
neverím, že by si bol zvrhlým a preto sa shová
ram s dušou tvoj ou a slyš: ešte nikdy nikto, ČO 
sú Slováci Slovákmi, v tol'kých srdciach, tol'
kého pohoršenia nenarobil, ako ty svoj ím neroz
vážnym skutkom. r.ud náš začíná súdiť, odmie
ňať a trestaf, a dobre je to. Lebo je potreba, aby 
sme ho v bázni dokonale milovali, a nielen z pas
sie, lebo z ambície, alebo pre ukrátenie času, 
alebo pre zásluhy alebo úctu. 

Brate, hrde, ako sa to len stalo? Že nechceš 
braf zadarmo groše? Nuž mal si kh daf na ná
rodné dele, mohol si ich dať žobrákom, nebol by 
nikto od teba žiadal, aby si slamku krížom pre
ložil, len aby si bol náš, Mrs i chorý, Mrs i malo
mocný. Nám je človek našinský, keby bol polo
mrtvy, vzácnejší, než nenašinský hod ako slávny 
a zdravý. A ver, že ešte aj včul by si nám bol 
mHší a vzácnej ší, ako móžeš byf Mrskedy u nich. 

Hlboko si sa pred nimi pokorU. Uponížili fa, 
nás to bolí, leho fa milujeme ešte vždy. My ti 
neodpierame tvojich zásluh, napracoval si sa, 
obetovals' mnoho! Trpel simnoho! Bol si nám na 
slávu a česť. To uznávame. Ale či nevieš, že hrie
chom nevernosti, bárs aj zo strachu, všetky zá
sluhy stávajú sa mrtvymi? 

My z lásky odpúšfame ti previnenie tvoje. 
Uznávame, že fa choroba, prenasledovanie, bo
lesf, rodina, strach a všetky kríže tak tlačily, že 
je vel'mi málo svobodného rozhodnutia v skutku 
tvojom, ba čo viac, znajúc fa z minulosti, ako 
múdreho človeka a otvoreného, v tvojom osved
čení nepoznávame teba, lebo je kruté, sprosté, 
lživé a falošné. Tvoj je v ňom len strach. uštva
ného a malomysel'nosf choromysefného. To 
osvedčenie je práca sprostého špekulanta, možno, 
že ani nie zlomysefného, ale takého, čo vidiac 
strach a malomysefnosť tvoju, týmto spósobom 

,ta chcel zachránit Všetko toto boli by sme 

129 



zniesH, veď bez jednoho vojaka, Mrs aj dóstoj
níka, bude vojna. Nikto, keby si čokolvek o sebe 
myslel, nenie nenahraditefný. Nič to za to, že je 
blato, prijde vetor, vyfúka to. Ale že skutok a 
osvedčenÍe tvoj e bolo a je pre nich zbraňou bit: 
nás, a ty si šÍel pred verejnosf, preto ani my 
mlčaf nemóžeme. 

Oni fa uštvali, oni utrápili, oni fa zlomili, oni 
z teba také osvedčenie vynútili duševným trá
pením. A keď ho už malí, vrhli sa naň a ukazujú 
ho, jako vysvedčenie proti našemu právu, rodu, 
tak, jako keby nepriateI schytil mrtvolu brata a 
pohodil ju pod nohy boíujúcich bratov, aby sa 
oni tiež strachom striasli a zbraň aby im z ruk 
vypadla ... 

Žalostne sa lúčÍm s tebou - najžalostnejšie! 
tahko som šiel do vazenia, veď som mal nádej, 
že ty budeš bojovaf ako medveď, alebo dra slov 
tvojich vlastných, jako hrdinský Španielčan, kto
rému, keď vyšly náboje, vlastné zuby nabíjal a 
nimi stríelal. A včul? S rozhorčenou dušou ti 
privolávam: Postoj! Nečiň ani kroka ďalej na tej 
cestel Utiahni sa a Heč sar Ja ti zo srdca ešte 
vždy bratského, vždy teba vrucne milujúceho, 
želám šfastné vyliečenie, dobré zdravie! A keď 
sa celkom vyHečiš a vysvobodíš zpod vlivu vnuk
nutia, uzna j, že si pod krÍžom fažkým klesnul! 
A staň! My nežiadame od teba takého pokorenia, 
aké ti oni učinili, my ti len dobré zdravie že láme, 
a aspoň tolko, ale tofko iste žiadame, že nedáš 
nadužÍvaf meno svoje kadejakým "Krajanom" a 
"Kresfanom" oproti národu svojmu. Dobre, keď 
si sa tak popálil, nuž nevracaj sa do radov poli
tických bojovníkov, pracuj na inom poli, ale oni 
a my musíme vedef, že si Slovák verný. Aspoň 
im daj na vedomie, že nie si ich, aby sme vedeli 
iste, že nie si zradca. Do politiky sa teda nemie
šaj, ale pracuj a píš na inom poli otvorene za 
osvetu a blahobyt Slovákovi a keď budeš praco
val a keď nebudeš od vrahov vyznačený, keď 
zostaneš na tfňovej ceste, zo skutkov ti uveríme 
a zabudneme všetko, radostne fa objímeme a po
myslíme si, že to bol krok z choroby a strachu 
a budeš ospravedlnený a očístený pred dušou 
našou, a slzy radosti sa budú skvief v očÍach 
našich. Ináč nemóžeš učinit, keď vyzdravieš, 
jestli len nebudeš zvrhlým zradcom. Omyly a ne
správnosti vo verejnom osvedčení musia sa opra
vH, Mrs pochádzajú zo strachu a choroby, keď 
Boh telo a rozum napraví. Jestli by si sa ale po 
vyzdravení dokázal ako zradca, a začal by si za
pieraf práva naše a činit rozbroj, nuž nech ti je 
na svedomí taká fažká kliatba naša, aké bude 
našemu laskavému srdcu fažké odpadnutie tvoje. 

Brate, nehnevaj sal Nie z nenávisti som písaI 
riadky tieto. Mlčaf som nemohol, hoci bych to 
bol radšej učinil, ale musel som hovorif, lebo 
záležitosf tvoja v našom pohybe stala sa verej
nou záležitosfou národa. Nehnevaj sa, nehnevaj, 
ja fa ešte vždy rúbim, rúbim velmi, a len jedno 
slovíčko čakáme: Chybil som. Odrodilci, nie som 
váš, a zas s radosfou sa nám zaligocú OČÍ, že im 
zuby na prázdno kleply. 

Staň sa s t~bou, jako s Jonášom na tretí deň, 
keď ho vefryba pohltla. To ti želám z lásky. Bože 
uchovaj, že bych ti bol chce! ukrivdif. Jestli by 
sa ti niečo zdalo ukrivdením, prosím fa za od-
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pustenie a dávam ti s Bohom, s Bohom! Ó, bych 
fa našiel, keď sa navrátím, telesne i duševnc 
zdravého, ale bez červeného pásu, bez lásky a 
príazne ich, ale v láske fudu a verného zásade, 
že nenie možno dvom pánom slúžif. 

A vy, bratia, oj . nie, rue na našich ranených 
bojovníkov sa hnevajme. Nemoc je silná, človek 
je slabý, svetáci sú mocní. 

My máme len silu horlivosti, pravdy a odušev
neností. V boji bývajú ranení nielen jednoduchí 
"gemeineri", ale aj generáli. Zaviažme im rany 
laskave, prípadne pochovajme ích čestne, ale ktd 
nám sokola raní, kto dušu ubíja, kto do malo
mysefnosti naháňa, na hlavu toho nech padá 
hnev náš. Pri pofutujúcom pohfade na raneného 
z jedneho oka pustíme slzu, v fútosti nad rane'" 
ným, druhé nech sa ale zaligoce hnevom proti 
ubíjaniu, svodníctvu, strašenÍu a krivde. V boji 
není času nariekaf, slzu treba pustíf, požehnat: . 
raneného, prípadne mrtvého, a rana brata, prí
padne smrt: jeho, nech nás ženÍe do boj a ešte za
fatejšieho. A ja volám: Pomsta krivde! Pomsta 
svodníctvu! A ja, ako brat tvoj, pre staré neod
škriepitefné zásluhy, pre ranu tvoju, pre bóle 
tvoje, teba žehnám, ale pomstu sfubujem krivde, 
a hfadaf budem v boji tých, ktorí fa doráňali, 
ubili, zkazili telesne i duševnel 

Vacov. 
Stáfné viizenie. 

Feráiš Juriga, 
kňaz a kraiinský vyslanec. 

* 
Pro jev B j O r n S O n ů V V e pro S p ě ch 

S lov á k ů. 

... Vůdcové velkomaďarské kliky v Uhersku 
vládnoucí označili ve veřejném projevu dosti 
jasně jakožto svůj cíl, podlomit duševní vedení 
oněch národů, kteří se jim hned podřídit ne
chtějí, proto byla jim jejich gymnasia, jejich 
musea zavřena, získání vyšších vědomostí má 
být svedeno pouze na maďarštinu, studium dě
jin má být zařízeno k oslavování Maďarů. 
Všichni, kteří s nadáním a odvahou práva a 
jazyk svého národa hájí, isou pronásledováni, 
jsou jako poslancové, spisovatelé, řečníci lidoví, 
redaktoři, kněží, učitelé pronásledováni všemi 
prostředky, jež mají úřadové v moci, a těch je 
v Uhersku tolik! Abych ducha vylíčil, jenž pro
nasledovatele naplňuje, chci zde podat místo 
z významného vládního listu, jež se týká Slo
váka Hlinky, muže, jenž by svým nadáním a 
věrností svému lidu byl okrasou každého ná
roda. "Měl by," tak píše onen list, "být zkrátka 
za živa sdírán, měl by být za živa krutě sdírán 
a do jeho obnaženého, krvavě trhajícího se 
masa měl by být nakapán vařící olej!" 

Tisk ostatních národností olupují množstvím 
procesů, tresty žalářními a pokutami, takže za
niká list za listem. 

Byl mně zaslán seznam osob, které pro př.e
činy proti maďarské nadvládě byly trestány. 

Moji dopisovatelé mně sdělují, že tento se
znam není zdaleka úplný, nicméně dokazují, že 
z ubohých žurnalistů malého slovenského listu 
v posledních letech bylo vymačkáno skoro pět 
tisíc korun a že redaktoři jeho úhrnem načtyfi 
léta si odseděli ve vězení. 

Od doby, co nynější vláda se dostala k veslu 
(od 8. dubna r. 1906'~, odseděli si mluvčí ostat
ních národností, hlavně žurnalisté, celkem osm
náct let ve vězení a zaplatili přes osmnáct tisíc 
korun na pokutách. 

Zapamatujme si, že ony seznamy nejsou úplné. 
Jestliže někdo je nápomocen při placení pokut, 
je potrestán, a jestli kdo· - muž neb žena -
mučedníku z vězení se vracejícímu jde v ústrety, 
aby jej uvítal, je potrestán. 

Zřídí-li ubohý lid mrtvému mučedníku náhro
bek, je to vzpoura; kordon vojáků obklopí hřbi
tov, aby odhalení bylo znemožněno. 

Musíme, čteme-li to, stále na to myslit, že 
jazyk těchto národností je svádí s okolními ná
rody. Vbičovat je v maďarský jazyk je totéž, 
jako vbičovat je do pytle. 

Jeden Slovák odkázal tři sta korun ve pro
spěch slovenských školních dětí. (Budeme níže 
slyšet, proč.) úřad peníze hned zabaví pod zá
minkou, "že slovenské dětí nejsou ani spolkem, 
ani společenstvem". Proto prý testament je ne
platen. 

Soud dal úřadu za pravdu. Jeden Rus odká
zal slovenskému národu jedno sto šedesát tisíc 
korun k účelům kulturním. úřad vyšťáral blá
znivého bratra testátorova, jenž měl činit ná
rok na dědictví. Ale ten se nedal zneužít. úřad 
chtěl jej prohlásit za slabomyslného, postavit 
jej pod kuratelu a tak se dostat k penězům. 

Ani to se nezdařilo a za dobu dalších experi
mentů s ním muž ten zemřel. 

Tu vyhledali Velkomaďaři vzdálené příbu
zenstvo. To mělo své nároky přivésti k plat
ností. Příbuzenstvo na to přistoupilo. Proces 
posud trvá. Plán směřuje k tomu, aby všechny 
náklady byly uvaleny na pozůstalost. 

Tak ztrácejí Slováci na všechen případ vel
kou část peněz jim odkázaných. 
Velkomaďaři se pokusili o to, nachytat co 

nejvíce slovenských dětí. 
Udělali zákon, podle něhož dětí bez rodičů 

nebo děti, které ztratily buď otce neb matku, 
aneb tím neb oním způsobem by nebyly zajiš
těny, byly poslány do území čistě maďarského 
a tam byly vychovávány. 

Děti bezměrně trpěly. Mnohé zemřely, mnohé 
unikly. Bědování jejich bylo tak velké, že bylo 
slyšeno v Rusku a v Čechách a zákon musil po
někud usnout. Pak jim však napadlo zřídit ma
ďarské dětské opatrovny a vhánět tam již tří
leté slovenské děti. Nyní musí rodiče platiti po
kuty, když tam dětí neposílají, a nesloží-li je 
(universální to prostředek hladových Maďaru). 
nastupuje exekuce. Při tom stávají se věci nej
neslýchanější. 

Ale nic z toho, co jsem zde vylíčil, není v pů
vodu a v důsledcích tak přitěžující pro vládnoucí 
kliku, než na co chci nyní upozornit. Jsem ze 
svobodného národa, jenž sám sobě vládne, a 
ani u něho neb jiného severského národa není 
volební podvod znám. Národ při volbě podvést, 
bylo by v našich očích totéž, jako kdyby mu 
byla otrávena pitná voda. Falšované volby -
jaké zákonodárné shromáždění může z nich vy
jít? A takové shromáždění jaké dá zákony? A co 

vyjde z morálky lidí takové zákony vydávají
cích? 

Co však musíme označit jako nejhorší, to je 
velkomaďarská zvyklost pří volbách. Nejsem 
s to, abych krátkými slovy podal ponětí o uher
ském právu volebním. 

Ustanovení o něm rovnají se babylonskému 
zmatení. Mohu otevřeně říci, že uherský vo
lební zákon z roku 1848, částečně přepracovaný 
v roce 1874, od nespravedlivých lidí v úmyslu 
nespravedlivém byl předložen. Má-li kdo vý
rok ten za příliš přísný, nechf zákon položí 
stranou a nechť studuje dříve rozdělení různých 
volebních obvodů. Při tom se doví o skuteč
nosti, že v uherském Rumunsku pět tisíc jedno 
sto a jeden a šedesát voličů jest rozděleno do -:
dvanácti obvodů, aby bylo dosaženo dvanácti 
maďarských zástupců, a že pět tisíc dvě stě pět 
a sedmdesát voličů je stlačeno do jednoho ob
vodu, aby byl dosažen pouze - jediný rumun
ský zástupce. 

(Tyto číslice jsou vyňaty z volebních příběhů 
z r. 1892.) 

Jelikož útisk tohoto nespravedlivého rozdě
lení byl ještě příliš slabý pro zamýšlený cíl, ob
sahuje zákon ještě ustanovení, podle něhož na 
návrh desíti voličů může být některý muž akla
mací zvolen za poslance, než se ještě sejde 
ostatní množství voličů. Volební výkon se za
počne o deváté hodině ranní a kdo není půl ho
diny později na místě, nesmí již hlasovat. Místo 
volebního výkonu jest však tak položeno, že 
maďarští voličové nemusí konat cestu, Rumuni 
však musí obětovati noc, aby včas dorazili. Po
míjím mlčením ostatní nešvary a shrnuji je 
všechny do jednoho. Maďaři rozhodují o plat
nosti voleb. 

A pak volby! Totiž ony, při nichž Maďaři 
musí bojovat o většinu! Mám před sebou ležet 
popis volby v obvodu, kde jsou Němci ve vět
šině. Zvolen byl Velkomaďar. Lidé nesměli 
z domů. Oni zatarasili dvéře, nebof báli se, ni
koliv bezdůvodně, nejhoršího. Dokonce i školní 
mládež - zcela mladá děvčátka, chovanky sta
rého, veřejného německého ústavu, byla v ne
bezpečí. 

O uherském volebním zákoně a jeho volbách 
budu psát ve velkém anglickém listu, tam to 
uspěje. Ale zde - nikoliv tam - chci učinit 
tuto poznámku. Nevíme, kolik je Němců v Uher
sku. S maďarskou statistikou, jež z každého 
dělá Maďara, jenž maďarsky mlUVÍ, nelze po
čítat. Někteří tvrdí, že isou jich dva miliony, 
někteří počet jich udávají na nejméně dva a půl 
milionu. 

Táži se nyní: Kdyby to byly dva miliony neb 
dva a půl milionu Angličanů, kteří by tímto 
způsobem byli trýzněni a tupeni, jako nyní dva 
miliony neb dva a půl milionu Němců, jaké by 
to mělo následky? 

Anebo byli by se toho pak Velkomaďaři od
vážili? 

Král uherský nedávno slíbil zákon o zave
dení všeobecného práva hlasovacího v Uhersku. 
Myslí kdo, jenž panující velkomaďarskou kliku 
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zná, že mu bude povoleno, aby královské slovo 
své splnil? 

V Uhersku není volnosti shromažaovací. Li
dová shromáždění ostatních národností, svolaná 
za příčinou královské přípověru, byla vesměs 
zakázána. 

To však nevěští nic dobrého. Není to také 
než pár let, co jeden z hlavních vůdců nynější 
vlády platný dnes zákon volební a nynější řád 
volební veřejně chválil. 

Jako psycholog rád bych připojil, že tací vůd
cové nejsou ani s to, aby učinili návrh zákona 
a řádu volebního, jenž by byl ve všech částech 
jednoduchý a spravedlivý. 

A všichni budou tomu rozumět, že chování, 
jak jsem je zde vylíčil, škodí stejně utiskova
telům jako utiskovaným. Je také těžko věřit, 
že by mohla šťastná vlast vyrůst z falše, kteréž 
se přirozeně nevěrou odpovídá, anebo z pýchy 
a nespravedlivosti, kteréž se odpovídá záštím 
a licoměrností. Kde dlí on, mladý, šlechetný 
Maaar, aby, vystoupna ze řad svých bratři, 
zvolal: "Chceme raději Bohu než lidem sloužiti'" 

Kolik jich tam myslí nyní jako já: Kdyby byli 
Maďaři v r. 1867 německou světovou řeč byli 
připustili za řeč kolektivní, k čemuž byla by na 
nejlepší cestě, kdežto by ostatní řeči měly plnou 
VQlnost, nebylo by se pak, Uhersko stalo ze dne 
ke ~ dni šťastnějším? 

Nebyl by pak všechen jeho lid se stal svor
nějším, osvícenějším a proto zámožnějším?! Ne
musil by pak být volební řád dávno již jiný, 
volby přirozenější, zákonodárství spravedlivější? 

Nebyla by větší svoboda, větší zákonnost vy
tvořily zjednodušení státních daní, zlevnění 
správy, zlepšení financí? 

Pak by vývojové touze Maďarů, poukazující 
na silnou, nevyčerpatelnou sílu, tanuly na mysli 
šlechetnější cíle, než aby násilím všechny spolu
občany předělali na Maaary a ze všech ostat
ních národů si nadělali nepřátele. 
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Leda (dr. Ed. Lederer): Bjiirnstjerne'Bjiirnson. 
Praha. 1910. 

s pol e č ně. 

Kde slovenská sláva? 
eja, už je po ní, 
už jí nedoběhne 
ani tři sta koní, 
už jí nedoletí 
ani vlaštovice, 
ani vlaštovice, 
ani sokol více. 

Ulítla daleko 
do širého pole, 
sedla na Zvolení 
na vysoké hole 
a s holi v dolinku, 
Hronec pila Bílý: 
pamatuj, Slovensko, 
co jsme sobě byH. 

Bílý nepomůže -
pila Cerný Hronec, 
a přec po všem veta,_---? 
a přec všemu konec; 
ještě se vynesla 
v po sled nad Lehetem. 
by se rozloučila 
s tím slovenským světem: 
"Zůstávejte zdrávy, 
vy slovenské prahy, 
co vás překráčely 
moje bílé nohy," 

Ulítla, ó Bože, 
jestli pak se vrátí? 
Cím tu milou slávu 
dolů zavolati? 
Jestli pak se ještě 
zpátky k letu vzchopí? 
Nebo se jí věčnost 
nad hlavěnkou sklopí? 

. Veď se mi jen netrap, 
SlovačÍno zlatá, 
pláčem, naříkáním 
nazpět nepři chvátá, 
ale ti přikvapí 
z daleké cizoty, 
až budeš hotova 
položit životy. 

Adolf Heydúk: Cymbál a husle. 

B i I a n c e. 

V březnu 1909. 

Boj evropské diplomacie, vyvolaný anexí 
Bosny a Hercegoviny, zdá se býti prozatím do
bojován. 
Vítězem jest Německo a jím vedené Ra

kousko-Uhersko - poražena jest Anglie a 
ostatní mocnosti jí vedené. 

Více než půl roku trval tento vzrušující zápas, 
tak nepřipravený se všech stran a proto tak 
bohatý neočekávanými obraty. Nic povznáše
jícího nebylo v celém tom zápolení diploma
tickém, v němž nikdo z jeho osnovatelů nebyl 
odhodlán pustiti se sám skutečně do posledních 
důsledků- do války, a jež podle toho také do
padalo a podle toho také dopadlo. 

Nade všechnu pochybnost to vysvitlo z ce
lého průběhu této akce, že nebylo úmyslem a 
plánem mocností protiněmeckých svésti při pří
ležitosti bosenské otázky hlavni a rozhodnou 
bitvu proti Německu a tím také proti Ra
kousko-Uhersku. účelem všech jejich kroků 
bylo jenom použíti anexe Bosny a Hercegoviny 
a způsobiti při té příležitosti Rakousko-Uhersku 
co možná nejvíce obtíží a nesnází, co možná nej
více hmotných škod jako trest a mstu za fo, že 
ono jediné vytrvalo a vytrvává po boku Ně
mecka a že tím překáží jeho isolování v Evropě. 
Jaký jiný účel mohlo míti jednání Ruska, které 
přece bylo zavázáno uznati anexi? Také Anglie, 
která byla původcem a vůdcem, nemohla míti 
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nic jiného na zřeteli, neboť věd~la, že hlavní 
výkonná moc v případu v.álky, t. J. Rusko'v~ylo 
vázáno starými smlouvamI s Habs~urskou rtSl a, 
což jest důležitější, že nebylo pnpraveno t~k! 
jak by si toho přálo pro případ vyrovn~m 
s Rakouskem a jak bude připraveno v někohka 
letech. Anglie věděla, že pro .otázk,u ~o~ens,kou 
se nemůže a nechce vrhnoutI do utocne valk~ 
Francie, r e p ubl i k á n s k.á Francie" am 
ltalie, vázaná přece ještě trojspolkem. ~byva~o 
tedy jenom Srbsko a Cerná Hora. ~e Jist?, ze 
aspoň jimi chtěla Anglie zasáhnoutI spOjence 
svého nepřítele. Nasvědčuje tomu to, že ona 
p r v n í povzbuzovala odpor Srbska proti anexi 
v době, kdy Rusko ještě nej evilo n~ aké c~u~i v s~. 
angažovati a že ona byla posledm, ktera Jeste 
působila obtíže formální ve Vídni, když Rusko 
už dalo svůj souhlas k zrušení čl. XXV. berlín
ského traktátu. , 

Tohoto f a k t i c k é h o svého účelu - uško
diti co nejvíce Rakousku - moci protiněmecké 
dosáhly. Anexe Bosny a Hercegoviny, pouh~ 
tedy formalita, kterou se ničeho nezískalo pro~l 
trvající již okupaci, přišla Rakousku draze. Pul 
roku nebezpečí války, miliony vydané mobiH
sací vojska i loďstva, miliony ztracené v prů
myslu očekáním války, miliony ztracené turec
kým bojkotem, toť .trochu drahá cena, za. změnu 
titulu. Za změnu tItulu, kterou ve Vldm pova
žovaH za pouhou formalitu, k níž není ani třeba 
souhlasu velmocí, za pouhou maličkost, která 
nebude činiti nijakých obtíží a nebude vyža
dovati žádných nákladů finančních! 

For m á 1 n í ch svých požadavků - přinutiti 
Rakousko-Uhersko k tomu, aby žádalo. za 
schválení anexe, aby se podrobilo rozhodnutí 
konference velmocí, aby poskytlo kompensace 
Srbsku a Cerné Hoře - dosáhly mocnosti jen 
částečně. Rakousko-Uhersko musilo požádati 
všech velmocí, podepsavších berlínský traktát, 
o schválení anexe - změnou XXV. článku jeho. 
Mocnosti nedosáhly však toho, aby se Rakousko
Uhersko podrobilo konferenci velmocí. Dále Ra
kousko-Uhersko musilo poskytnouti kompen
sace Cerné Hoře změnou XXIX. článku berlín
ského traktátu. Mocnosti nedosáhly však kom
pensací teritoriálních pro Srbsko. 

Zde těžko rozhodovati, na čí straně jest ví
tězství. Nehledě k prvním dvěma bodům rázu 
více formálního, považoval bych za rozhodu
jící pouze dva body poslední. A tu se mi zdá 
změna článku XXIX. nebezpečnější Rakousku, 
než by bylo odstoupení žádaného teritoria nad 
Drinou. Neboť tímto zabránilo Rakousko jenom 
Srb s k u spojení s Černou Horou - usnadnilo 
mu je však pro budóucnost vyklizením san
džaku - oním však poskytlo možnost I tal i i a 
R u s k u, získati základnu pro svá loastva 
v Adrii. A to jest poněkud důležitější ... 

Tedy i for m á ln í h o svého cíle dosáhly 
mocnosti protiněmecké z větší části! 

A přece jest všeobecným přesvědčením 
v Evropě, že vítězi jsou Německo a Rakousko
Uhersko a poraženými že jsou státy ostatní. 

A přesvědčení to jest v podstatě správné. 
Vítězi jsou Německo a Rakousko-Uhersko, 

poněvadž byly odhodlány k válce, a poraženými 

jsou všechny ostatní státy, poněvadž k ní od
hodlány nebyly! Obrovský dojem vítězství to
hoto byl vyvolán hlavně formou, jakou ho bylo 
dobyto, t. j. zcela nečekanou a nepřipravenou 
kapitulací Ruska před německou hrozbou. Není 
možno, aby původcem tohoto obratu byl třebas 
neschopný Izvolskij - ten by byl přece takový 
obrat mohl připravovati - nýbrž původcem 
jeho bude někdo ještě vyšší a ještě neschopnější, 
proti němuž jest ovšem i ministr zahraničních 
věcí bezmocný. 

Dále byl dojem ten vyvolán hlavně úžasem 
a překvapením, když ·se ukázalo, že za útočno,: 
politikou Anglie, burcující již po léta k isolaCI 
Německa, nestojí nejen žádná reální moc, která 
by Německo mohla poraziti, nýbrž že tam není 
ani o d hod 1 á n í k tomu! 

A toto prozrazení, tento objev, to jest to 
ohromné vítězství Německa a Rakousko
Uherska. Není to tak vítězstvím pro minulost, 
jako hlavně pro budoucnost. Prestyž středo
evropských mocností jest D:yní upe~n~n, neb<;,f 
jejich odhodlanost k válce Jest dokazana a mc 
jím nemůže nyní otřásti, než vítězná válka 
mocí protiněmeckých. 

A k tomuto vítězství dohnala Německo 
vlastně Anglie sama. A to jest nejsmutnější
a nejkomičtější. Několik roků trvá již toto i~~~o
vání Německa - ale Německo se neodvazllo 
k válce. Celého půl roku trval boj proti ~a
kousku a tím i proti Německu - a žádný z mch 
se k ničemu neodhodláva1. A teprve situace, ze 
které už nebylo jiného Východiska, situace zou
falá donutila oba státy k prohlášení, že budou 
raději bojovati ... A tím okamžikem se všechno 
změnilo ... Z útočících stali se poražení, z brá
nících se posud stali se náhle vítězové! Tako
vého triumfu zaopatřila Německu a Rakousko
Uhersku diplomacie hlavně anglická, která ve 
svém strachu před Německem nemohla se 
dočkati chvíle, kdy bude Rusko připraveno, a 
vehnala věci předčasným výpadem do takových 
konců ... 

To, čeho Anglie dosahovala posud pouhou 
d i p 10m a t i c k o u existencí protiněmecké 

entente cordiale", toho bude moci nyní do
~áhnouti jenom prostředky v á 1 e č n Ý ni i. 
Ona diplomatická entente nebude už strašit Ně
mecko. Anglie se bude musit rozloučiti se svým 
principem "dáti porazit svého nepřítele někým 
třetím" a bude se musit zcela věnovat svému 
přednímu úkolu, por a z i t i Německo ve spolku 
s kýmkoliv. 

Situace mezinárodní zůstává tedy fakticky 
nezměněna. Stejně jako posud jest ovládána 
bojem Anglie proti Německu. K této nenávisti 
přistupuje však nyní nová. Rusko, jež.'po~ud ne: 
bylo příliš rádo ve spolku s AngIu, Je nym 
touhou po pomstě Rakousku i Německu více 
než kdy dříve svázáno s politikou protiněmec
kou. Vědomě se budou nyní dít přípravy k vel
kému účtování ... Nepřátelství soupeřů ještě 
stouplo. A čas k přípravám získán - na vše ch 
stranách! . 

Lev Borský: Pokroková revue, 19ó9, V., 7. 
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Československá vzájomnosf 
a II hor s k á v l á d a. 

Vládny časopis "Pester Uoyd" vyslovuje vo 
svojom dnešnom čísle udivenie nad tým, že Slo
váci chodia sa radit: na Moravu o svojich kul
túrnych a hospodárskych otázkach, ačpráve by 
to iste vykonať mohli aj v Uhorsku samom. 
Prečo chodia Slováci na Moravu za Čechmí a 
prečo Česi nechodia za Slovákmi? "Pester 
Lloyd" ved síce, že sa na shromaždeniach v Lu
hačovíciach a v Hodoníne žiadna velezradná 
politika nerobila, ale pri tom všetkom možno 
medzi riadkami čítať, že česko-slovenská vzá
jomnosť jej je sposobilá na to, že by skor-ne
skor mohol povstať pohyb na zmenu geografic
kých a politických hraníc v smysle sjednotenia 
česko-slovenského národa. Preto sa obáva 
vláda každého pohybu, ktorý napomáha a pri
pravuje siednotenie národa českého a sloven
ského v jedon kultúrny a nakorko možno hos
podársky celok. 

Není vraj rozumné od Slovákov robiť takú 
politiku. Chodiť za hraníce a hfadať posUu u prí
buzných súsedov vyzerá vraj tak, akoby Slo
váci nemalí dostatočnej slobody v Uhorsku, 
ako by im úrady zapovedaly vydržiavať shro
maždenia, zakladať spolky atď, Veď práve te
rajšia vláda zastavila všetky procesy politické 
a snárodnosťamí zachodí vraj vefmi šetrne. 

Najhlavnejší trumf vládneho časopisu je ale 
to, že Slováci svojimi česko-slovenskými pora
dami ohrožujú všeobecné volebné právo, a síce 
v svoj vlastný neprospech. Volebná reforma 
príde na pretras do parlamentu bez ohl'adu na 
to, čí hude branná predloha odhlasovaná, či 
nie. Agitácie česko-slovenské posilnía vraj po
zíciu nepriateľov volebnej reformy, ktorí vďačne 
budú ukazovať na záhraničné pletichy Slo-
vákov. -

Také sú námietky "Pester Uoydu". My s,,
úprimne tešíme, že vládny časopis uráčil na
písať raz aj o Slovákoch dáky článočok, ale 
obavy jeho níjako nesdielame. Predovšetkým 
vieme lepšie oceniť spravodlívosť vidieckých 
úradov ako peštianski páni z jednotlivých mi
nisterstiev. Taktiež i vieme to, o čom "Pester 
Uoyd" vefmí múdro mlčí, že nevzdelaný a chu
dobný národ nemá žiadnej budúcnosti. Naši slo
venskí politici mažu rečniť ani grécky rečník 
Demosthenes, naši spisovatelia mažu tvoriť 
umelecké díela prvej triedy, naši kňazi, uci
teHa, advokáti, lekári, poprední rol'níci, reme
selníci, obchodníci, fabrikanti móžu pracovať vo 
dne v noci, možu bohatnú!, ale národ predsa 
len bude hynúť. N á rod ch u dob n ý, n á _ 
rod bez škól a pevných organizácií 
je na smrť odsúdený. Na Slovensku niet 
roduverného človeka, čo by neprisahal na vše
obecné, tajné, rovné volebné právo, ale volebné 
právo bez škól je falošný groš, za ktorý si ne
kúpiš kus suchého chleba. Čo si počne náš ko
paničiar, alebo oravský, spišský, šarišský sed
liak analfabeta, jehož politické verímboha je 
Baša borovičky, ktorý nevie, čo je Slovák, čo 
Maďar, čo demokratizmus, aristokratizmus, kle
rikalizmus, čo si počne taký ubožiak so vše-
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obecným volebným právom? To neznamená, že 
by sme neboli za spravedlivé volebné právo, ale 
škola, duševné a hmotné zveladenie je požÍa
davkou nie menej vážnou. 
Poneváč nám maďarské vlády naše slovenské 

školy vzaly, gymnázia, Maticu pozatváraly, 
apponyiovskými zákonami i rudové školstvo 
zničily, poneváč nám úrady nechcú povolif ani 
len odbornú školu rofnícku, alebo priam len 
gazdinskú školu (učitel'ka sl. Soláriková musí 
naše dievky v Kroměříži na Morave vyučovať), 
preto musíme chodiť prosiť našich bratov na 
Moravu, aby naše deti brali na výchovu, aby 
nás hospodársky podporovali, aby českými kni
hami šídIi vzdelanosť medzi Iudom slovenským. 

Ak je vláde maďarskej nepríjemné, že česko
slovenská myšlienka nadobúda vždy vačších 
rozmerov, nuž nech nám dá slovenské školy, 
nech rešpektuje zákon národnostný z roku 1868 
a nebudeme mať príčinu na ponosy, ani na agi
tácie, Maďarom nepríjemné. 

Milan Hodža: Slovenský lýždennik, 
roč. IX., čís. 33/1911. 

o t rok. 

Som ten, ktorému v uši znela pieseň matky-
otrokyne. 

Tá pieseň z mojej duše nikdy, nikdy nevyhynie. 
Tak smutno znela, divným, bojazlivým bórom, 
sa tíško niesla naším úhorovým pol'om, 
až chytila sa v detskej trasúcej sa duši. 

Som ten, čo dozrieval pod bičom otrokára, 
pod bičom, ktorý nestrábené rany denne znovu 

pootvára, 
že žiadna z nich sa nikdy, nikdy nezahojí, 
Mój chrbát skrívený už narovnať sa bojí, 
však vo sklopenom zraku posial' . skrytá iskra 

hod ... 

Som ten, čo čaká na ston poplašného zvona, 
bo ťažko zhynúť otrokovi, pokial' pomstu 

nevykoná. 
Až potom vystrem chrbát, rumeň zfarhí líce. 
Dovtedy sadiť budem stromy, z ktorých rastú 

šibenice ... 

Ó smutno znela pieseň matky-otrokyne! 
Ivan Krasko: Verše. 

R e vol ú cia. 

Keď nastúpil vládu náš kráf František Jozef, 
v 18-ročnom mladíckom veku, pred 64. rokmi, 
- zúrila revolúcia. V krvi stála kolíska jeho 
panovania. 

Dnes, kecl' sa jeho dlhému král'ovskému ži
votu už zvečerilo, dvíha sa v zástup och j-eho 
národov zase hlbokéreptanie. V Pešti zomrelo 
nedávno vo vzburách sopár rudí a kh krvavé 
tóne večite pripomínajú tú otázku, ako je to, 
že král' sl'úbil všeobecné hlasovanie pred síed
mímí rokmí a na to miesto sa oddávado ná-

ručia práve tým, ktorí sú rudovému právu naj
vražednej šímÍ vražedníkmi. 

Revolúda ho vítala, našeho panovníka, na 
počiatku. A revolúcia ho obstáva jako shrbe
ného starca. 

V uhorskom sneme sa minulý piatok stalo 
také, čoho ešte nebolo v žiadnom sneme. Jeden 
poslanec strielal na snemovného predsedu. 

A celý ten snem - čije to eš!e sne~? 
Ved' je horší i ako vrbovská volba. Sesťdeslat 
poslancov je z neho vylúčených a policajty vy
hodených. Okoló snemu dvojité vojenské kor
dóny. Svoje nezákonité usnesenia vynáša ten, 
snemom prezývaný brloh len v toni bodákov. 
Viete, kol'ko vojska je po Pešti rozostaveného, 
aby snem bezpečne mohol vyvádzať svoje zá
vratnícke kúsky? Š t y Ti d s a ť a j sed e m 
b a t a i Ion o v lOS e m h u sár s k y ch e š k a
drón, 1600 policaj tov a 900 žandárov. 
To jest, 25.000 po zuby obrnených voj akov musí 
brániť Tiszu a jeho čierne bandy proti spra
vodlivému hnevu fudu. 

Toto je v Pešti. A čo je v Záhrebe; hlavnom 
meste pripojeného král'ovstva chorvatského? Tam 
vykonáva bez a proti snemu surovú hrúzovládu 
istý Cuvaj aj s pomocníkom Hervoičom. A v so
botu sa stalo, kecl' Cuvaj jachal s Hervoičom 
z hostinky, že mladý študent strelíl do nich. 
'Cuvaj sa zachránil, Hervoič je smrtefne ranený. 

Trpké to musí byť tomu "otcovskému srdcu" 
jeho veličenstva, keď sa po 64-ročnom panovaní, 
v 82. roku, búria národy. Trpké to musí byť, 
vide!, ako sa zástupy odvracajú so svojou dó
verou od pomazaného král'a advíhajú zbrane na 
jeho povereníkov, brané zúfalstvom nad krivdou. 
Trpké to musí byť 82-ročnému král'ovskému 
starcovi, poču! státisíce, dovolávajúce sa krá~ 
fovských srubov. 

Hej, vieme my, Slováci, aj Rumuni, aj Srbi, 
čo sú to tie král'ovské sruby. Neradi si my to 
prípomíname, že prvým zakladatefom Sloven
ske; Matice s 1000 zlatovým darom bol sám 
kráL A neminulo mnoho viac, ako í edno de
saťročie a král'ovská vláda zhabala Maticu aj 
s král'ovskou členskou základnínou. Roku 1861 
sfúbil král' slovenskej deputácii a jej vodcovi, 
biskupovi Moysesovi, slovenské školy. A ne
minulo ani mnoho viac ako desaťročie a krá
fovská vláda zhabala ešte i tie, čo do tej doby 
boly. 

Tak boli povedaH našim otcom vo Viedni: 
"Bude lépe". My, synovia, už vieme: ne bud e 
lépe. . Šesfdesiatštyriročné panovanie našeho 
slavného král'a nám vtíska to prísné nauče
nie, že ani král'ovské spoj enstvá nespasia ná
roda, jestliže spočívajú len na slovách a na 
sruboch. My sme, áno, hlboko presvedčení, že sa 
politika národnostná a politika král'ova móže po
hybovať len jedným smerom, a síce smerom 
p r li v a p rel' u d i p r e n á rod n o s ť: Hfa: 
dosavádna král'ovská politika sa spojila s mag
nátmi proti rudu, so šovinisty proti národností a 
výsledok je jaký? Výsledok je ten, že sa v Pešti 
a v dvadsiatich iných mestách Uhorska búria 
bezprávné zástupy. Výsledok je ten, že uhorský 

'snem potrebuje na ochranu svojich samozradcov 
25.000 voíska. Výsledok je ten, že v Pešti strie-

lajú na snemovného predsedu a v Záhrebe na 
krá1'ovho povereníka. 

Takýchto výsledkov sa dožila po 64-ročnom 
slavnom panovaní našeho vznešeného starca 
dosavádna král'ovská politika. Nám to žial'ne 
sviera vernopoddanské srdcia, ale máme aspoň 
tú potechu, že vidiac zmatok dosavádnej poli
tiky, docela iný smer vezme a berie krárovská 
politika budúca. 

Slovenský týždenník z 14. iúna 1912. 

On d r á š. 

Hasly hvězdy, bylo k ránu, 
do mraků se Lysá zdvihla, 
v dáli věže Ratiboře, 
Tatry obzor zastínily, 
kosi zdvihli píseň v sosnách, 
já šel dolů do Frydlantu. 

Cestou velký stín se mihl. 
Znám ty oči, co se svítí 
jak železo rozpuštěné j 
znám ty pocuchané vlasy, 
jak četyna přes kmen břemů; 
znám ty hrubé, těžké ruce, 
co se o kyj podpírají -
Ondráš z Lysé - bratře Ondro I 

Velikán se zaškaredil, 
hned se Lysá pomračíla, 
kosi v sosnách dozpívali, 
mraky srazily se k bokům, 

"Co tu skoro zrána robíš? 
Též tys jeden z cizích chlopů, 
co zelené šaty mají, 
co děvuchy vyhánějí 
a co cizí řečí řondzum 
čert sám v mé je nasel bory?" 

Bratře Ondro, z tvé jsem krve, 
z tvé ojčizny od Těšína, 
já písničky tiché zpívám ... 

IIA co národ nezpívá už?" 

Vyhynuly naše písně, 
děvuše se zalkne v hrdle, 
zlým když okem ti ji změří, 
co zelené šaty mají 
a co cizí řečí řondzum -
čert sám v tvé je nasel bory! 
Jediná nám zbyla píseň 
a tož: žol, žol, žol mi bedie ... 
Pobrali nám naše školy, 
pobrali nám naše hory, 
salaše nám pohubíli ... 

"Po zákonu lak se dálo?" 

Po zákonu, bratře Ondro! 
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uA kdo dává cizí školy?" 

Ten, kdo bohat, kdo má hutě. 
Po našemu po dědinách 
potichu gorali řondzum, 
ale v hutích cizí mluva, 
a pro ty se školy staví ... 

~,Po' zákonu tak se děje?" 

Po zákonu, bratře Ondro! 
Po našemu slovo boží 
ještě slýchat na Borové, 
ještě zavzní v Janovicích, 
ale péro paterkovo 
nesmí psáti po našemu ... 
Víš, kdo pánem je ve Frýdku 
a kdo pánem ve V raclavi ? 

"Po zákonu tak se děje j" 

Po zákonu, bratře Ondro! 
Ve Frýdku nás podávili, 
kdekdo zapřel svoji mluvu, 
jako jednou zradil Juráš ..• 

"Po svědomí tak se děje 1" 

Po svědomí, bratře Ondro! 
A juž nevím, jak to bylo. 
Smích se trhl knírem Ondry, 
divný smích a nekonečný 
(hora hoře vracela jej, 
hora s hory chytala jen, 
smích té matky v řecké báji, 
když jí padlo sedm synů, 
když jí sedm dcerek padlo -
smích jak by to od sta racků 
Paskovskými nad rybníky. 
A já jsem se zasmál také. 
Myslím, že se cosi trhlo 
tichým smíchem v boku Lysé 
věčně tiché, mlčelivé, 
zkamenělé slzy. oné 
národa porobeného, 
co se dívá přes sto roků 
na ten útisk při Beskydu: 
jak se směje horská matka, 
když chlop kdesi v dolech zhasl, 
když chce živit sedm ptáčat, 
a kobzole dávno došly; 
dětem dávnou poví bájí 
místo kobzol o Ondráši ... 

Petr Bezruč: Slezské písně. 

:tl-

Ř.eč při 
sjezdu 

dne 

zahájení přípravného 
slovans/kého v Praze 

I 3. Č e rve n c e J 9 O 8. 

Velectění pánovél 
Se srdcem plným velké radosti vítáme vás 

ve Zlaté Slovanské Praze! 60 let uplynulo od 
té doby, co sešli se poprvé zástupcové slovan
ských národů v této pevné, nezdo1né baště Slo
vanstva na západě, 60 let plných světodějných 
obratů, které přeměnily do základů starou 
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Evropu, které přinesly druhým národům netu
šený, závratný rozkvět, ale které nám Slova
nům bohužel nedaly možnost klidného, neru
šeného rozvoje národního. Jako před 60 lety, 
tak i dnes hájiti musíme všemi silami pudu po 
předcích zděděnou a prostředky, kterými bo
juje se proti jednotlivým národiim slovanským, 
přesahují místy všecko, co odpovídá základním 
principům humanity. Nás konečně svedlo vě
domí, že osud jednoho národa slovanského nedá 
se odloučiti od druhého, že oslabením jednoho 
otvírá se společnému nepříteli cesta k dru
hému, že proti postupu kulturně a ekonomicky 
silných a mocných dá se čeliti jen a jediné kul
turním a ekonomickým posílením každého ná
roda slovanského, zejména pak těch, kteří vy
držeti musejí nejsilnější nápor protivníka, kteří 
stojí na předních strážích Slovanstva a na druhé 
straně intensivním pěstěním všeho, co nás kul
turně a ekonomicky může spojiti s naprostou, 
bezpodmínečnou duševní solidárností všech ná
rodů slovanských. (Pochvala.) 

Rovnost všech národů slovanských, svoboda 
každého z nich rozvíjeti se kulturně a hospo
dářsky a opravdové bratrství, skutky a nejen 
slovy, tyto velké zásady Slovanství, před 60 
lety hlásané, jsou nyní zase bohudíky vedoucí 
ideou v krutých utrpeních ohroženého Slovan
stva. Nuž, duchem těchto velkých ideí demo
kratického Slovanstva vás všechny vítáme! Ale 
nejdříve vroucně vzpomeňme těch, kteří by tak 
chtěli býti s námi, kteří s horoucí duší přejí na
šemu počínání nejlepšího zdaru a kteří s námi
nejsou. Bratřím Polákům v Poznani, naším Slo
vákům a Lužickým Srbům posíláme vroucí po
zdrav a srdečnou účast všeho Slovanstva! 
(Hlučná pochvala.) 

(S lov i n s k y.) Srdečně vítáme bratry Slo
vince a upřímně přejeme jim všichni, aby zů
stali pevnou a nezdolnou překážkou německého 
postupu k Adrii! 

(S r b s k o - ch o r vát s k y.) Bratrsky vítáme 
Srby a Chorváty a z duše si přejeme, aby sílili 
a mohutněli jako předvoj Slovanstva na Bal
káně. 

(B u 1 h a r s k y.) Radostně vítáme Bulhary, 
které osvobodila slovanská myšlenka z jařma 
tureckého a z duše si přejeme, aby se poda
řilo svornému úsilí všech mocí, které staví zá
sady lidskosti výše než egoistické cíle politické, 
zjednati křesťanským národům evropského Tu
recka možnost žíti v míru a klidu. 

(R u s k y.) Vítáme vás, Rusy z Haliče, a litu
jeme, že nemůžeme pozdraviti vás všechny, po
něvadž myslíme, že jen v jednotě s celým Slo
vanstvem kyne i vám lepší budoucnost. (Po
chvala.) 

(P o 1 s k y.) Srdečně, radostně vítáme vás, 
bratři Poláci. Nikoho . tak nebolely neshody a 
různice mezi bratrskými národy jako nás Čechy. 
Nuž z celé duše přejeme vám i Slovanstvu, aby 
nový duch, který zachvátil všechno Slovanstvo. 
zrodil i pro vás záruky, nutné k svobodnému 
národnímu a kulturnímu rozvoji. (Výborně!) 
Přejeme si toho netoliko ve vašem, nýbrž 

v zájmu celého Slovanstva, neboť jen tehdy 

d. 

budete moci brániti zájmy vaše a s nimi i celé 
slovanské. Věříme pevně, že vaše upřímná 
ochota v Slovanstvu hledati pevnou půdu, na 
které vykvete pro vás lepší budoucnost, ne
bude zklamána. Nepochybujeme, že idea slo
vanská, idea opravdu demokratická, idea svo
body, rovnosti a bratrství stane se čarovným 
zdrojem, z kterého dva velcí bratrští a dosud 
bohužel rozvadění národové čerpati budou síly 
ku povalení přehrad, které je dělí, aby bratr
sky podati si mohli pravice. A tak, pracuje 
každý na rodné své půdě, hájí svá práva a ne
dotýkaje se cizích, budou oba hájiti zájmy spo
lečné. Celé Slovanstvo prahne po tom a bude 
plně šťastno, až přáni toto stane se skutkem. 
(Pochvala.) 

(R u s k y,) A na konec srdečně z celé duše 
vítám vás, představitele velikého bratrského 
národa ruského. Nás naplňuje radostí a hrdostí, 
že první veliký projev zástupců ruského národa 
jest věrnost jejich k Slovanstvu, k Slovanstvu 
oduševnělému demokratickou ideou rovnosti, 
svobody a bratrství. (Souhlas.) Svobodné ná
rody Evropy nepřátelé vaši strašili ruským ne
bezpečím a vy přicházíte s láskou k svobodě, 
k svobodě všech slovanských národů nejen na 
rtech, nýbrž v srdcích. A přicházíte, ne abyste 
hlásaH boj a nepřátelství proti komukoliv, nýbrž 
přinášíte ratolest míru všem slovanským náro
dům a všem národům druhým, kteří spokojí se 
se svým a nechtějí sahati na to, co nám Slova
nům náleží po zákonu a právu. Našeho dušev
ního sjednocení nikdo se nemusí báti, kdo má 
svědomí čisté, že nechce ničeho, než co jest 
naše a co bohdá zachováme neztenčeno pro ty, 
kteří po nás přijdou. My na sjezdu našem ne
chceme a nesmíme se mísiti do vnitřních 
věcí žádného státu. Vše, co můžeme a chceme 
udělati, je, aby idea slovanské vzájemnosti a 
slovanského bratrství naším jednáním se zpev
nila, prohloubila, zapustila hluboké kořeny do 
srdcí všeho Slovanstva; chceme, aby stalo se 
obecným přesvědčením všeho Slovanstva, že 
jen přiznáním svobodného rozvoje kulturního 
a národního každému národu slovanskému bude 
možno rozřešiti spory mezi jednotlivými ná
rody slovanskými a chceme, abychom našli 
prostředky, které by slovanskou vzájemnost 
prováděly v praktickém životě kulturním i hos
podářském. Nechceme nic, než abychom všichni 
Slované cítili, že máme společné reální interesy, 
že isou slovanští národové jedním velikým orga
nismem, jehož životnost jest ohrožena, když za
schne jedna nebo druhá jeho větev, že utrpí 
Rus, když v boji s germanismem podlehne Po
lák, že by utrpěli Poláci i Rusové, kdybychom 
my Čechové nedovedH vyplniti úkolů přední 
stráže slovanské, a že trpíme my všichni, osláb
ne-Ii veliká Rus, (Pochvala.) 

My každý hájiti musíme zděděnou svou půdu 
samí, svou prací, svou obětavostí, vlastními si
lami, ale my musíme míti vědomí, že v tom 
těžkém boji, pokud jest spravedlivý, pokud 
nechce křivdc. druhým, nejsme sami, že cítí 
s každým národem slovanským celé Slovan
stvo; avšak my především přáti si musíme, aby 
síla a rozvoj žádného národa slovanského ne-
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byla ochromována samými Slovany. Veliká idea 
Slovanstva, idea bratrství a lásky nesnese, aby 
vše to, co Slovanstvo má a musí dáti celému 
lidstvu, znešvařováno bylo tím, že Slované sami 
mezi sebou vůči svým vlastním bratřím nedo
vedou býti věrní tomu, co chtějí vnésti v ci
vilisaci celého lidstva a co hlásali všichni oprav
doví, velcí geniové Slovanstva. 

(Č e s k y.) Hluboce věřím, že náš sjezd vy
koná veliké dílo, podaří-li se mu v srdci všeho 
Slovanstva posíliti vědomí, že jen svobodou, 
rovností všech slovanských národů a bratrskou 
jich solidárností my Slované vyplníme veliké 
své poslání v historii lidstva; my světu neseme 
mír a lásku, my nechceme káceti trůny, rozbí
jeti říše a státy; ne, my chceme jen cítiti s jed
ním velikým celkem, spjatým společnými kul
turními zájmy, abychom rozděleni, znesvorněni, 
neklesali jeden po druhém pod nátiskem pře
mocně organisované a plánoměrné expanse kul
turní a hospodářské. 

Toto vědomí, že je v zájmu nás všech, kaž
dého národa slovanského, podati si ruce ke spo
lečné práci kulturní a hospodářské, nás svedlo 
a železná nutnost společného nebezpečí nás při
nutí, abychom se již nerozcházeli, nýbrž aby
chom všemi silami pracovali k upevnění bratr
ství, solidárnosti, svobodných, rovných sobě ná
rodů slovanských. A tak ještě jednou se srdcem 
plným upřímné radosti vás vítáme, dobrý bůh, 
bůh míru, bratrství a lásky nechť žehná našemu 
počínání. (Hlučná pochvala.) 

Karel Kramář. 
Národni listy ze dne 14. července 1908. 

K V i n t e sen ceR a k o u s k a. 

Málo Rakušanů a Maaarů chápalo snahy Fran
tiška Josefa. K pochopivším náležel muž, jehož 
všeobecné volby r. 1907 přivedly opět do parla
mentního života - profesor Tomáš G. Masaryk, 
moravský Slovák a jeden z nejváženějších členů 
filosofické fakulty české university v Praze. 
Protože byl liberálního a demokratického pře
svědčení, klidný., reservovaný, v chování skoro 
ostýchavý a kříšťálové poctivosti, zdálo se na 
první pohled příliš nepravděpodobným, že by 
se mohl udržeti uprostřed pletich a šikan ra
kouského parlamentu. A přece, sotvaže se ob
jevil v kuloárech, vzniklo ihned hnutí učiniti 
z něho předsedu nové sněmovny - kterouž po
ctu zamítl. Cítil jsem se k němu pudově přita
hován, ale v prvních dnech naší známosti jsme 
spolu vyměnili sotva tucet povšechných frází. 
Stejně přitažlivě na mně působil polský vůdce 
hrabě Dzieduszycki, který pod maskou vtipné 
skepse ukrýval ohromné vzdělání. Když se při 
řídkých příležitostech stalo, že jej někdo při
měl, aby mluvil vážně, jeho moudrost se uká
zala stejně velikou jako rozsah jeho vědomostí. 
Nikdy jsem se nesetkal s vtipnějším a rozto
milejším člověkem. A z jeho přátelských důtek, 
jež mi uděloval, kdykoliv jsem se ho dotazoval 
na politické věci, jsem se naučil více než od 
kohokoliv jiného v Rakousku. "Milý, mladý blá-
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zínku.'· říkával, "proč se pokoušíte najíti vůdčí 
zásady rakouské politiky? Vždyť žádné neexi
stují.Rakousko je sultanát. Sultánem je v něm 
stařec, stále spěchající a spěchající tím více, 
čím více stárne. Jeho vůdčí zásadou jest "více 
akrů". Vypudili jej z Německa, vypudili jej 
z Halíe a vyženou ho také z Balkánu, nebude-li 
opatrnější. Ale než zemře, chce rozšířiti trochu 
svou říši, aby potomstvo mu odpustilo jeho 
ztráty. "Potomstvem" rozumí svůj vlastní rod 
a přátelské panovníky. Ví, že dualistická sou
stava z něho učinila zajatce Německa, a proto 
se stále snaží ji podrýti. Ale je příliš bázlivý, 
aby jednal statečně. Rakousko má jen tehdy bu
doucnost, stane-li se slovanským domem s ně
meckou fasádou. To by znamenalo vyúčtovati 
s Maďary, kteří se obávají Slovanů a nenávidí 
jích, a kteří nevědí, že podaří-li se jednou mon
archii přivábiti k sobě všechny Jihoslovany, 
dny maďarské hegemonie budou sečteny. Ale 
pochybuji, že "sultán" bude kdy tak moudrý, 
aby Jihoslovany k sobě přivábil. Věří, že lidé 
se dají získati mocí, a že bude s to, aby přidal 
několik "akrů" ke SVÝIll državám. Tak jednoho 
dne - nebude-li míti většího štěstí než dosud
provede čin nebo podepíše divoký plán, který 
monarchii nadobro ztroskotá ... Ba možná při
vede záhubu na celou Evropu." 

Brzy po volbách, konaných podle všeobec
ného hlasovacího práva, britský vyslanec sir 
Eduard Goschen mi sdělil, že by se rád sezná
mil s několika čelnými rakouskými politiky. Byl 
přesvědčen, že kdyby je zval na vyslanectví, 
uvalil by na sebe podezření z jakýchsi nepří
slušných pletich. Ale na druhé straně se obával, 
že, neseznámí-li se s nimi, jeho diplomatické 
zprávy o rakousko-uherských věcech budou po
strádati spolehlivosti a osobitosti. Jako :výcho
disko z nouze jsem mu navrhl, že budll' po jed
nom k sobě zváti na čaj hlavní vůdce stran a 
on že se jakoby náhodou ke mně dostaví, když 
budou u mne přítomní. Prvního jsem pozval 
Dzieduszyckého, jenž jako vůdce Poláků, tajný 
rada a tedy excelence, byl osobností značného 
významu. Sir Eduard Goschen se ke mně do
stavil, jak bylo smluveno, a prohlásil, že vi
deňští diplomati jsou ve značné nevýhodě, pro
tože mají málo příležitosti setkati se s politiky 
země a opatřiti si z hovoru s nimi nějaké spo
lehlivé vodítko. Třebas rakouské věci jsou 
velmi spletité, musí přece existovati jakýsi 
skrytý princip, jakési vodítko úsudku, jež by 
mohlo sloužiti za zkušební kámen diplomatům, 
toužícím posuzovati Rakousko spravedlivě a 
rozumně, 

Dzieduszycki naslouchal s vážným a rozhod
ným výrazem, který jsem na jeho veselé tváři 
nikdy před tím nespatřil. "Vaše Excelence má 
pravdu," odpověděl. "Existuje taková zásada, 
ač je těžko používati jí. Budete nucen praco
vati. Musíte se naučiti znáti rakouské národy 
a jejich dějiny. Musíte studovati jejich různé 
zájmy, zájmy monarchie jako celku a zvláště 
postavení císařovo. Pak v daném okamžiku po
znáte, jaká by měla býti správná politika této 
země, A když jste poznal - v s a ď ten a o p a k 
a n i kdy sen e z m Ý 1í t e." 
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Dzieduszycki pronesl poslední slova prudce 
a vypukl v hlasitý smích. Vyslanec nevěděl, 
má-li se smáti či cítiti se uražen. Hned obrátil 
hovor na jiné pole, začal mluviti o čemsi jiném 
a brzy odešel. Potom již nežádal, abych pozval 
také ostatní rakouské politiky na čaj. Ale v kri
tických letech a měsících, jež se dostavily po
zději, často mi říkával: "Zprvu jsem se domní
val, že mne starý Dzieduszycki tahá za nos. Ale 
čím déle zde dlím, tím více docházím k přesvěd
čení, že mluvil vážně a že rozhodně měl pravdu," 

H. Wickham Steed: Třicet let novinářem. 1892-1922. 
Vzpomínky l. Praha 1927. 

Na pomoc Slovanům 
b a I k á n s k ~ ml 

Ve dnech, kdy sympatie české veřejnosti letí 
vstříc slovanským bratřím na Balkáně, a mi
liony českých srdcí, sevřených steskem a na
pjatým očekáváním. bijí zrychleným tempem 
nad zprávami, docházejícími ze všech krajů, 
kde rozpoutává se boj na život a na smrt, boj 
o svobodu a rovné právo slovanského živlu 
proti staletému a odpovědnému nepříteli, cit 
čisté lidskosti velí pamatovati válečných hrůz, 
které jdou v zápětí boji, ať výsledek jeho bude 
jakýkoli. 

Ze slovanského Balkánu zaléhá až k nám 
ohlas výzev ke všem lidem dobrých srdcí, aby 
přispěli tam, kde káže to nejvyšší zájem a po
vinnost Hdskosti. Spolky Červeného kříže čer
nohorského, srbského a bulharského v těchto 
dnech napínají všechny své síly, aby vyhověly 
ohromným úkolům na ně složeným, aby po
mohly aspoň částečně konati služby lásky nej
vyšší, pohřbívati padlé, ošetřovati raněné, stí
rati slzy pozůstalých, tišiti hlad, nouzi, potirati 
nemoci. 

Kde jinde, ne-li ve slovanské Praze, jíž tak 
často a tak významně přisuzován byl primát ve 
věcech slovanského cítění a uvědomění, měly 
by nejdříve dojíti ohlasu výzvy o pomoc v kru
tých zápasech a v potřebách nejnaléhavějších? 
Má-li pravdu české přísloví, že teprve v nouzí 
se poznají přátelé praví, pak doba nynějšího 
hrdinského zápasu slovanských bratří balkán
ských za svobodu jest takovou dobou, kdy ne
jen sympatie slovanské, nýbrž i sympatie ryzí 
lidskosti musí se v jedno sloučiti a povzbuditi 
každého, aby svým příspěvkem pomohl v po
třebě nejvyšší! 

Čistě humanní spolky Červeného kříže všech 
tří slovanských států, které tou dobou stojí ve 
zbrani, nikoli z důvodů sobeckých a z výboj
ných cnoutek, nýbrž dohnány k tomu živelnou 
silou svých nejvyšších zájmů národních, na 
ochranu svých krevních br,atří pod násilnou 
vládou tureckou, rychlé a vydatné pomoci po
třebují a ze všech krajů českých se jím této 
pomoci jistě také dostane! 

Bylo by zajisté nejvýš účelno, kdyby se 
v Praze ustavil se komitét, snad pod egidou Slo
vanského klubu, který by soustředil pomocnou 

akci a sbírky peněžité. Redakce "Národních 
listů", zrovna tak jako beze vší pochybnosti 
učiní všecky ostatní denní listy české, ochotně 
otevře svoje sloupce k zaznamenávání došlých 
příspěvků. 

Český národ, svojí obětavosti dobře vyzkou
šený, ba proslulý v Evropě svým smyslem pro 
právo a spravedlnost, pro pomoc slabým a po
třebným vlastními svými těžkými zkušenostmi 
vycvičený, jistě neoslyší ani tentokráte naléha
vých proseb doléhajících k nám ze slovanských 
zemí na Balkáněl Národní listy dne 20. října 1912. 

Z řeč i dr. K. K r a m á ř e 
v rak. d e leg a c i ch n a poč á t k II 

b a I k á n s k é V á I k y r. I 9 I 2. 

Ve vojsku jest stále ještě duch, jenž 
nám je odcizuje. To jest neštěstí. Tento starý, 
zkostnatělý systém vnucování němčiny, kde 
toho není třeba, ztěžuje strašně situaci pro Ne
němce. Jsme ve velmi vážné době. Víme, do
jde-li k vážnému případu, že nebude se k Ne
němcům mluviti německy. Ale proč to nemá 
býti v míru? Jsme, mohu to říci jménem 
všech - též radikálů - zajisté pro to, aby tam, 
kde toho nezbytně třeba k jednotě a pohoto
vosti armády, byla zachována jednotná řeč. 
Víme velmi dobře, že to nemůže býti naše řeč, 
že to bude němčina, ale utrpěl by duch armády, 
kdyby na příklad četníci vypovídali česky nebo 
polsky? Je toho zapotřebí, aby stálé staniční 
velitelství s českými obcemi jednalo německy 
atd.? Ačkoliv je to pro nás, kdo vidíme, jak je 
náš národ finančně zatížen, tak velikou obětí, 
ač národnostně nemáme možnosti, cítiti pro ar
mádu tak vřele, jak mohou Němci, chceme hla
sovati pro úvěry, abychom dokázali, že chceme 
v tak vážné hodině státi při mocnářství, ovšem 
s podmínkou, že mocnářství stojí tu pevně, aby 
dělalo pokojnou politiku a proto že jsme ne
pozbyli naděje, že všechny tyto obtíže, jež se 
staví v cestu zdravému národnímu vývoji 
ti nás, hudou jednou odstraněny. 

Avšak ještě z jiného důvodu: Chceme, tak 
i ako jsme učinili při hlasování o branných 
předlohách, právě protože nemáme národní zá
jem na spolku jako Němci, dokázati, že jest to 
nepravdou, jsme-li vyličováni vždy jako ne
přátelé mocnářství. Klademe velkou váhu na 
to, abychom byli slyšeni právě v nynějším oka
mžiku, jenž jest osudný pro celou budoucnost 
mocnářství. 

Řečník zabýval se pak prohlášením ministra 
zahraničních věcí v uherské delegaci a prohlá
sil: Rozumí se samo sebou, že každý stát, jenž 
chce něco znamenati, musí hájiti svoje životní 
zájmy s nasazením všech svých sil. Avšak kdo 
bude definovati tyto životní zájmy? V tomto 
směru musí býti před celým světem protesto
váno proti tomu, že" v cizině všechno, co píší 
vídeňské noviny, považuje se za mínění Ra
kouska. Jsme všichni ochotni hájiti mocnářství 
vždy a všude, ze všech svých sil proti každému 

neoprávnenemu útoku. V jednotném národním 
státě jsou cíle politiky zapsány do srdce kaž
dého jednotlivce, my však jsme směsicí národů 
s různými zájmy a sympatiemi. Pokud jest mír, 
lze tyto zájmy vyrovnati. Jest to však nebez
pečno, maji-li býti lidé posláni na smrt, ač ne
vědí proč-; anebo jestliže vědí proč, jsou ve 
svém nitru proti tomu. Proto mělo by se jasně 
a otevřeně vysvětliti to, co se nazývá životním 
zájmem mocnářství! " 
Řečník polemisuje s vývody de!. dra. Sommra. 

Také my jsme proti každé politice slabosti a zne
hodnocování mocnářství. Je však zároveň neci
telno prohlašovati to, co balkánské státy chtějí, 
za záludný pokus anekse. Dost možná, "že jsou 
to choutky anekční, avšak je právě pro tyto 
státy zločinem, chtějí-li dostati zpět to, co už 
dříve měly? 

Až dosud bylo v tom spatřováno rozplame
nění idealismu. Ovšem v dobách, kdy poru.šenÍ 
bursovních kursů je nejhorší ranou, které může 
lidstvo postihnouti, není žádného citu pro 
ubohé národy na Balkáně, kteří se chtějí vy
prostiti z těžkého jha. Existují-li takoví zá- ' 
zrační křesťané jako del. Bauchinger, pak se 
ard nesmíme tomu diviti. Tento delegát praviI, 
že neví, co je mu blížší, zda islam nebo schisma. 
Něco takového nemohlo se očekávati z úst kře
sťana. Větší ponížení křesťanství nebylo nikdy 
slýcháno. To musí říci křesťanský sociál. Je 
smutno, že křesťanskosociální strana nemá 
srdce pro utrpení ubohých křesťanů v Make
donii jen proto, že jsou to Slované. Jestliže mi 
byla učiněna výtka, že Jsem jako člověk svo
bodomyslný vzal na sebe křesťanský plášť, 
mám jako poctivý svobodomyslný člověk do
jista více práva rozuměti křesťanské povin
nosti, než takoví křesťané jako Bauchinger. Je 
nespravedlivo vytýkati balkánským státům 
touhu po území, když se přece ví, že jedinou 
příčinou, pro kterou Evropa nemůže se vzmu
žiti k positivnímu čínu, jest nedostatek dohody 
o tom, co si má vzíti jeden a co druhý stát. Ne
podceňujme však nebezpečí. Ať se nedělá 
žádná lehkomyslná politika "Hurá". 

Mluví se nyní opět o panslavismu a vyvolává 
se strašidlo z dřívějších dob. Musíme se přece 
tázati, zda bylo by snáze dosíci panslavistic
kého ideálu, totiž spojením všech Slovanů 
v jednom státě, bud', světovou válkou anebo 10-
ka1isováním války na Balkáně? 

Kdybychom byli pro to, aby skutečně vše
slovanský ideál, tak jak si jej představuje 
"N. Fr. Pr.", byl dosažen, nebyli bychom přece 
pro mír a lokalisování, pak byli bychom šťastni 
nad rakouskými hurávlastenci. My Slované to 
však nečiníme, nehrajeme si naprosto na žád· 
nou schovávanou a pravíme zcela upřímně, že 
nehledě k citu lidskosti, jejž máme pro utrpení 
balkánských národů, samozřejmě nemůžeme 
ani na minutu zapomenouti, že jsou našimi po
krevenci. Vystupujeme-li proti jakémukoliv 
vměšování se s takovou vřelostí, jsme dobrými 
Slovany, také však dobrými Rakušany. 

Praví se, že nesmíme dovoliti, aby se na na
šich hranicích sloučily nám nepřátelské živly 
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v jedinou moc, jež by byla míčem v rukou 
Ruska. Což se nevidí, že ruská politika je více 
než nespokojena s tím, že balkánské státy 
vzaly svůj osud samy do rukou? To, co činí bal~ 
kánské státy, jest přece nejostřejším projevem 
emancipace od velmocí, ať je to Rakousko, ať 
je to Rusko. Pokud jde zejména o Srbsko, je 
tamější obyvatelstvo naší hospodářskou politi
kou přímo pobouřeno. Národ nemůže přece 
býti závislý se vším, z čeho žije, na vůli jed
noho maďarského zvěrolékaře. Kdyby se nyní 
přišlo vstříc snaze Srbska hledati cestu k moři, 
ukázalo by Rakousko, že tvrzení o jeho snaze 
po nových zemích je nepravdivé. Potlačilo by 
však též podezření v srdcích srbského národa, 
jež vždy směřovalo k tomu, že Rakousko ochro
mením srbského vývozu chtělo tento stát při
vésti úplně do sféry svého vlivu. A pokud jde 
o Novopazarsko, říkalo se nám přece vždy, že 
je pro vojsko nemožným terénem, pastí na 
myši, že musíme pryč. Najednou jest životním 
zájmem. Nebudeme přece chtíti stavěti šílenou 
novopazarskou dráhu. Jediné, co lze učiniti, je 
pokojným způsobem zabezpečiti 'si volný pro
voz do Soluna. 

Musíme se snažiti, abychom byli se Srbskem 
hospodářsky zadobře. Jest naším životním 
zájmem, abychom v budoucích kvetoucích, pří
padně ještě větších státech balkánských za
ujali první místo, a ne snad Německo nebo Ha
líe. Může-li z požáru na Balkáně vzniknouti 
světový požár, nesmí se týti z frázL Nesmí se 
našemu životnímu zájmu falešně rozuměti. Ra
kouští p.árodové nesmějí býti vedeni na jatky 
pro zájmy, které nejsou správné. 

Je snad nepříjemno, že tak mluvím, snad 
bylo by příjemnější slyšeti, kdybych prohlásil, 
že mám absolutní důvěru v rakouskou politiku.· 
To by však nebylo v souhlasu s povinností 
k národu, k němuž patřím, a s povinností 
k mocnářství, s nímž věrně držíme. Musíme va
rovati mocnářství, aby podnikalo nemožný 
krok. Bude-li mocnářství napadeno kýmkoliv, 
uhájí se. Avšak pro neporozumčné zájmy pro 
fráze, sny, o nichž nevím, kdo je sní, vrhati 
mocnářství ve zkázu je počínáním, proti němuž 
musíme protestovati. 

Zkoumejme však zdaH nejsme také vinni tím, 
že na Balkáně jsou nepřátelské živly. Podí
vejme se na Jihoslovany, proti nimž hromadíme 
zločin na zločin, jak s nimi nakládáme způso
bem, kterého si nezasluhují za svoji věrnost 
k mocnářství. Nepovažujme je za nepřátele, 
nýbrž za národ, který Rakousku pomohl ve 
chvílích opravdu těžkých. Dejme jim, čeho si 
žádají. Chtějí jen žíti, chtějí zachovati svoji ná
rodnost. Dělejme jednou dobrou politiku. Ne
spatřujme venku nepřátele, kde dnes skutečně 
jsou, ale kde nemusí býti. Provozujme sympa
tickou politiku vůči Jihoslovanům, ale také 
vůči Srbům a nebojme se, že splní se jejich sen 
o cestě k moři. Nebude to žádné neštěstí. 
Velkosrbské sny jsou nebezpečné jen tenkrát, 
nenecháme-li srbský národ žíti a utiskujeme-li 
u ná~ Jihoslovany. Není třeba, abychom hájili 

140 

zbraněmi své zájmy, potřebujeme je hájiti jen roz
umnou politikou, politikou, jež se nedělá pro 
jeden národ, nýbrž pro všechny národy Ra
kouska. Splňme konečně své posláni býti spra
vedliví ke všem národům, vyhledejme si nej
dříve přátele a nedělejme si nemožnou politikou 
nepřátele. Pak jsem si jíst, že tato krise přejde, 
aniž Rakousko bylo oslabeno, ano naopak, 
že Rakousko bude v morálním, avšak též 
v hospodářském směru posíleno. A protože 
v to doufám a protože vím, že mocnářstVÍ, jež 
chce dělati takovou politiku, politiku klidu a 
síly,musí býti sílno, hlasuji pro úvěry. (Hlučná 
pochvala a potlesk.) Národní listy 16. října 1912. 

U k O 1 é b a v k a. 

Hlasy snivé, 
konejšivé 
slyším tiše pět: 

Zaspi, lide, temné časy 
. a než sen ti sváže řasy, 

k nebes báni 
díkůvzdání 
zašeptni tvůj ret! 

Oslav Pána, 
že ti dána 
země rajská v byt, 

kde ti přáno žít a mříti, 
o pradědů slávě sníti, 

přelahodnou 
řečí rodnou 
hlasně hovořit. 

Nechť se stmívá, 
bouře divá 
n~chť se valí blíž, 

ty jen zavři klidně víčka, 
v loktech věrná stráž tě. hýčká, 

s tvojich skrání 
mouchy shání, 
v čele dělá kříž. 

Chová hebce, 
báj ti šepce 
v ouško dětinné 

o Blaníku, v jehož hrudi 
kdysi rytířstvo se vzbudí, 

Václav svatý 
prapor zlatý 
v pomoc rozvine. 

Hlas ten chabý, 
šepot babí 
probouzí můj hněv, 

že bych zvolal: Stranou, chůvy, 
junácké nám třeba mluvy, 

ze sna, klidu 
duše lidu 
jiný burcuj zpěv: 

Mrak se blíží, 
blesk se kříží -
vzbuď se, lide, vzbuď! 

Není chvíle k bajkám prázdným, 
čas tě volá k činům rázným, 
nehleď v nebe, 
věř jen v sebe, 
Blaníkem tvá hruďl 

Z prsou vřelých 
a hlav smělých 
nevyjde-li včas 

k tuhé seči za otčinu 
svaté vojsko velkých činů, 

pak meč zkázy 
neodrazí 
žádný bůh ni ďas! 

Sv. Cech: Nové písně. 1888. 

F ran tiš e k J o s e f. 
Král se mnou několikrát hovořil o budoucnosti 

Rakousko-Uherska a o jeho postavení v Evropě 
za svého .,léčení" r. 1906. O císaři Františku Jo
sefovi mluvil se zálibou. Jednou z pásek, spoju
jících oba panovníky, byla jejich obapolná ne
důvěra k německému císaři. O něm spolu hovo
řili, kdykoliv se setkali. Ale jinak anglický král 
a rakouský císař měli málo společného. Pravda, 
oba si přáli míru - král Eduard, protože byl 
mírumilovný, František Josef, protože se bál 
války. Ale jeden z nich byl joviální, důvěřivý, 
otevřený a velkomyslný, druhý skeptický, po
drážděný a zklamaný. Ač František .Josef nebyl 
špatné povahy a dovedl býti laskavý s onou uhla
zenou zdvořilostí grandseigneura staré školy, 
přece neměl laskavosti srdce. Jeho politický cha. 
rakter byl hádankou. Čím více jsem se snažil 
dojíti k určitým závěrům o něm, tím více se mi 
zdálo, že je nemožno dojíti k nějakým závěrům 
vubec. Obecně se mělo za to, že osud Rakousko
Uherska závisí na jeho životě, a tehdy již přece 
dávno překročil sedmdesátku. Jako cizinci mi 
připadalo tak nesnadným učiniti si o něm úsu
dek, že brzy po svém příchodu do Vídně jsem 
požádal vůdce čelných stran a národnosti Ra
kouska a Uher, aby mi napsali přísně důvěrně 
a za přiměřenou odměnu charakteristiku osob. 
nosti Františka Josefa s různých stanovisek; vy
rozuměl jsem je zároveň, že jejich názory jistě 
nebudou uveřejněny za jejich života. Všichni mi 
slíbili. Nadto slíbil mi také známý rakousko
židovský historik Dr. Heinrich Friedjung, že 
mi napíše stručný přehled celé vlády Františka 
Josefa. Ale nikdo z nich nedostál slovu. Všichni 
se hájili tím, že je nemožno najíti formu, která 
by dovedla vystihnouti jejich přesvědčení. Do
konce i Friedjung prosil, abych jej omluvil, řka, 
že, kdyby napsal plnou pravdu, hraničila by 
s trestností, a: třebas císaře málo návidí, nemohl 
by svěřiti papíru, co si myslí. 

Tak se tajemství povahy Františka Josefa jen 
prohlubovalo. Jestliže rakouskoněmečtí, čeští, 
polští, maďarští a jihoslovanští vůdcové nedo
vedli anebo nechtěli písemně ověřiti úsudky, jež 

pronášeli v soukromých hovorech, jak bylo 
možno shledati potřebná fakta? Jsa v rozpacích, 
rozhodl jsem se dáti se sám do zkoumání t.éto 
otázky, probadati všechny tištěné záznamy a do
tazovati se mužů, kteří císaře znali nejlépe. A po 
několikaleté práci jsem seznal, že politicky Fran
tišek Josef nebyl vůbec člověkem, nýbrž dynas
tickou institucí v lidské podobě. 

Obrátil jsem se nejprve na hraběte Khuen-Hé
derváryho, který císaři sloužil nepřetržitě po 
třicet let. "Neznám císaře," řekl, "to jest, stýkal 
j sem se s ním možná více, než kterýkoliv jiný 
rakouský nebo uherský ministr, ale nejsem pře
svědčen a nebudu přesvědčen, že jej znám. 
Často, když byl v dobré náladě, protože se mu 
něco dařilo, dával se do smíchu a do hovoru; tu 
jsem si myslíval: ,Teď uvidím skutečného člo
věka': Ale v témž okamžiku jakýsi neviditelný 
závoj vždy spadl mezi nás, odděliv jej od kaž
Mho proudu lidské sympatie. A za závojem se 
jevil ne jako člověk, nýbrž jako panovník, pře
svědčený o svém božském právu a () tom, že není 
odpověden nikomu, leč Bohu. Chcete-li studovati 
císaře, musíte studovati podrobně rakouskouher
ské dějiny za posledních šedesát let." 

To bylo velmi obtížné. Neboť v té době nebylo 
žádného chronologického výldadu rakouské a 
uherské historie posledních šedesáti let, nebyly 
vydány tiskem žádné biografie ani vzpomínky. 
Tu a tam bylo možno zachytiti nějakou narážku, 
tu a tam snad některý ministr při nějaké zvláštní 
příležitosti prohodil něco ze své zkušenosti nebo 
ze svých dojmů. Ale moje badání nevedlo k ni
čemu vskutku podstatnému, co by mne mohlo 
uvésti na pravou cestu. 

Posléze mi však přece zasvitla pravda. Fran
tišek Josef nebyl jedním, nýbrž několika vtěle
nými členy habsburské dynastie zároveň. V něm 
se slučovaly všechny jejich psychologické prvky. 
Revoluce v r. 1848, za níž přišel na trůn, paraly
sovala vliv liberální výchovy a přiměla ho 
k tomu, že všechnu svou naději skládal v ar
mádu, církev a policii. V pětadvacátém roce 
učinil církvi ponižující ústupky a než dospěl do 
padesátky, podepsal drastické protiklerikální 
.zákony. Obrat v jeho životě nastal brzy. R. 1849 
car Mikuláš L zachránil Františku Josefovi trůn 
tím, že vyslal ruskou armádu, aby potlačila Ko
šutovu revoluci v Uhrách. Když se Rusko za
pletlo r. 1854-55 do krymské války proti Tu
recku, Francii a Anglii, František Josef měl pří
ležitost oplatiti carovi jeho službu; Místo toho 
vyhrožoval Rusku válkou a usiloval spojiti se 
s protiruským spolkem. Slovem, využíval ruské 
tísně jako vhodné příležitosti pro Habsburky. 
Vděčnosti v jeho srdci nebylo. Ale Rusko při
rozeně našlo příležitost připomenouti mu, že i ve 
státnictví se vděčnost vyplácí. Když František 
Josef byl r. 1850 a 1866 vypuzen z Ita1ie a z Ně
mecka, Rusko r. 1869 zakročilo, aby znemožnilo 
uzavření chystaného spolku francouzsko-italsko
rakouského, který by byl obnovil postavení Ra
kouska v Evropě a byl by odvrátil porážku Fran
cie Pruskem v r. 1870. František Josef měl po 
celý život cítiti následky své "nevděčnosti ohro
mivší svět" z r. 1854, neboť ty mu zabránily se
třásti pruské jho a zničily jeho sen o pomstě za 
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porážku u Sadové. Octl se tváří v tvář svým ná
rodům jako poražený a zlehčený panovník; sna
žil se, jak nejlépe dovedl, užívati služeb jednoho 
proti druhému a učiniti ze své vlády trvalou 
zkoušku dynastického oportunismu. V tom nabyl 
veliké obratnosti. A pilným pozorováním vládní 
rutiny získal si pudový pocit pro to, co si může 
a čeho si nemůže dovoliti. Nikdo se na něj ne
mohl naprosto spolehnouti. Státníci a lidé, kteří 
mu sloužili, musili stále čekati, že budou pro
puštěni bez jakéhokoliv předchozího ohlášení a že 
na jejich místo budou povoláni jiní, lépe se hodící 
k jeho bezprostředním cílům: ale nikdo z nich 
na konec nad ním nenabyl převahy. Stále a stále 
ukazoval, že není schopen vděčnosti. V jeho očích 
bylo dosti velkou odměnou, že lidem nebo ná
rodům se dostalo cti pracovati pro něho. 

H. W. SteeJ: Třicet lel novinářem. 1892-1922. 
. Vzpomínky. 1. JÍll. Praha. 

Pro c e S F r i e d jun g li v. 
Pan ze Swi~tochowskích, nyní secrétaire

interprete při vyslanectví v Bělehradě, před 
tím hejtman v kadetní škole, najal famósního 
sekretáře Slov. Jugu Milana Stefanoviée za 
učitele srbštiny pro své děti. To se stalo v únoru 
1909. Milan Stefanovié ovšem neexistuje, je to 
bělehradský žurnalista Vasié. Nebudu vypra vo
vati podrobností ~ po něj aké době panu Vasi
éovi bylo uloženo, aby některé dokumenty opra
voval, aby je zbavil kroatismů a posrbštil. Jak 
známo, soudní znalcové v procesu Friedjungově 
také postřehli kroatismy v dokumentě, jenž se 
podvrhl pod jménem Spalajkoviéovým. Pan Va
sié posrbštil však jen "protokoly" ze Slov. Jugu 
a Nár. Obrany. V listopadu (1909) pro proces 
Friedjungův je opsal a byly také fotografovány. 
To se dálo v domě vyslaneckého kancelářského 
rady Tiefenbacha. Avšak i hr. Forgách přímo 
do této krásné práce zasahoval; on za práci 
Vasiéovi slíbil, že se oň postará ve Vídni atd. 
Také letos v dubnu po dlouhých jednáních Va
sié byl dopraven do Záhřebu, kde nějaký čas 
bydlil u hejtmana Cvitaše, ale odtud prchl ze 
strachu do Bělehradu a oznámil všecko. Já sám 
byl jsem nedávno proto v Bělehradě, abych Va
siée osobně viděl a se ho vyptal a abych věc 
náležitě zjistil. Důkaz mého tvrzení může býti 
proveden ihned, zde na místě. Mám zde různé 
zajímavé rukopisy, mezi nimi také část těch 
falšovaných protokolů Slov. JugUj ostatní pro
tokoly dostalo ministerstvo a dr. Friedjungj ty 
protokoly nebo fotografie se mohou sem pn
nést a rukopis se může ihned srovnat. Dr. Fried
jung svou část odevzdal soudu; chtěl jsem se 
přesvědčiti, jsou-li ještě v aktech a žádal jsem 
proto, aby mně akta byla předložena - posud 
mně pánové ještě přes mou urgenci žádost ne
vyřídili a na soudě j sem se dověděl, že akta 
se kamsi ztratila ... Také odpověď - nečekal 
jsem ovšem to povolení, učinil jsem jen pokus. 
Ostatně si vyhrazuju v té věci zde učiniti, bu
de-li třeba, návrh. Rozumí se, že mluvím tu 
o těch pravých falsifíkátech, které v procesu 
Friedjungově byly předloženy a které od ně-
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kolika osob tenkrát byly viděny; pro případ, 
že by se našly nové, falešné falsifikáty, mám 
ovšem důkaz jiný. Pamatoval jsem na všecko. 
Jsou totiž v Bělehradě na snadě jiné objektivní 
důkazy; rukopis falsifikátu p. Swi~tochowského, 
rukopis vyslaneckého personálu a jiná objek
tivní corpora delictí a svědkové. 
Řekl jsem z historie Forgáchových falsifikátů 

jen věci nejnutnější. Nemluvím zatím o tom, kdo 
ty falsifikáty koncipoval atd. Nanejvýše ještě 
řeknu, odkud mám část falšovaných protokolů 
v rukopise fiktivního Milana Stefanoviée, de 
facto Vasiée. Pan Swi~tochowski mu několik 
dokumentů dal, aby je vzal a přinesl do Ze
muně, odkud měly jít do Vídně. Vasié "doku
menty" vzal, ale do Zemuně nepřišel; bylo mu 

. podezřelé, proč mu dali přenést dokumenty, 
bál se, že by ho zavřeli, to že byl plán. Vasié 
myslí, že ho chtěli přivést jako Milana Stefa
noviée před soud; proto prý mu také bylo uklá
dáno, znát některé dokumenty téměř nazpamět. 
Proto, že Vasié do Vídně nešel a proces mezitím 
se započal, azevské plány hr. Forgáche se roz
plynuly. Pan Swi~tochowski jednal s Vasiéem 
častěji o vrácení rukopisů, ale ten si vždy na
šel výmluvu; naposledy je měl přinést do Zá
hřebu, ale nepřinesl a ze Záhřebu utekl. 

Mám tedy část Forgáchových podvrhů, osta
tek je v Bělehradě, kde také ostatní průkazní 
materiál je dobře zaopatřen. 

Avšak mne zajímá vice politický dosah mého 
odhalení. Bělehradské falsifikáty dokazují, že 
žaloba na velkosrbskou revoluční propagandu 
je lež - kdo má důkazy, nepotřebuje lhát, fal
šovaf. Také ovšem souvislost bělehradských 
falsifikátů se záhřebským procesem je docela 
jasná. Jestliže hr. Aehrenthal aneksi odůvod
ňuje bělehradskou a vůbec velkosrbskou pro
pagandou, falsifikáty jeho vlastního vyslance 
jeho argumentaci podvracejí a vyvracejí z~
sobem až drastickým. 

Druhý argument hr. Aehrenthala, že anekse 
byla nutna pro tureckou konstituci, jsem už 
vyvrátil; ten argument státoprávně neobstojí. 

Facit je: oficiální odůvodnění nutnosti anekse 
je žalostným diplomatickým fiaskem. 

V deoatě mluvilo se již z různých stran o po
měru naší říše k Srbsku, mluvilo se o Balkánu, 
o slovanské politice a Rusku - nemohu se 
o věcech nezmínit, ačkoli nerad, protože bylo 
třeba delších věcných rozborů. Aby se mně ne
vytýkalo, že se těm choulostiVým tématům vy
hýbám, označím stručně své stanovisko. 

Dvorní rada Pl o j prohlásil se pro trialísmj 
myslí, že by pak trialistický stát národně, kul
turně a hospodářsky zkvétal a že by pak svou 
přitažlivostí Srbsko přivedl úplně k monarchii. 

Zatím se duaHstická monarchie nechová 
k Srbsku rozumně. Hrabě Aehrenthal řekl 
o srbské vládě, že se chová loyálně, korektně 
a vlídně - jak k tomu odpovídá naše vláda? 
Srbové ukazují na množící· se rakouské špehy; 
Muller byl odsouzen na 16 let - rakouská 
vláda neintervenovala! Dovídám se, že zase 
jsou chyceni vyzvědači - jeden důstojník, je
den agent, jeden srbský poddůstojník; ti tři jíž 
se přiznali. Slyším, že se obyvéttelstvo v Srbsku 

jíž jítří a že zejména trpí obchod, protože se 
špehové často vydávají za obchodní agenty. 

A co říci o průtazích s obchodní smlouvou? 
Vždyť přece jíž i v Uhrách se volá, aby Srbsku 
byl povolen neobmezený dovoz živého dobytka. 
Ostatně - naše celní válka Srbsku jen pro
spěla; nejednou jsem slyšel v Bělehradě, že by 
Srbové Goluchowskému měli postavit pomník
Srbové zařídili pěkný a výnosný masný prů
mysL 

Pokud Rakousko-Uhersko nezmění svou ne
rozumnou politiku v Chorvátsku a vůči uher
ským Srbům, pokud se bude pokračovat v po
litice bosenské, pokud Dalmácie a zejména také 
část sl;"bská budou odstrkovány - zkrátka po
kud se bude provádět vůči Jihoslovanům ny
nější politika budapeštská - dotud dvorní rada 
Ploj darmo bude čekat na přitažlivost mon
archie. 

Vnější politika vůči Jihoslovanům odpovídá 
Budapešti, a ne monarchii. 

Rakousko má teď největší počet srbsko-chor
vátského obyvatelstva - dovede dát Jihoslo
vanům svobodu, dovede jejích zájmy národní, 
kulturní a hospodářské loyálně podporovat? 
Nemluvme o trialismu - zatím musíme žádat, 
aby Jihoslované v říši nynější politikou nebyli 
odpuzováni a drážděnÍ. 

T. G. Masaryk: Rakouská zahraniční politik.:! 
a diplomacie. Praha 1911. 
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Nezbývá mi, bohužel, času vypisovati všechny 
velkolepé děje kolem nás. Jsou zdrojem toli
kerých úvah sociálních,náboženských, huma
nitních. Nemohu ani líčiti heroické činy a své 
dojmy, nelze mi také někdy analysovati vlast
ním spektrem ... Censura trvá. Nemohu vždy 
psáti, jako ne spáti nebo jísti. Vše až po válce. 

Pravím jen, co deset let jsem říkal o bulhar
ské armádě. Znal jsem ji z jubilea na Šipce: že 
přijde den, kdy na Aja Sofia vztyčí v Caři
hradě zase kříž a cara svého provolá Simeonem 
Druhým. Pak, až pro tuto odpověď na svoji 
nótu, Portou neopětovanou, si přijde do Ca
řihradu, snad svému Osvoboditeli Rusku podá, 
doufám vděčný dárek za jeho 200.000 synů. 

Pokyny, které slouží našim účelům, dávám 
telegraficky; sdělím s vámi pouze, co všeobecně 
by vás zajímalo. 

Vyjeli jsme dne 29. října v noci; dne 30. října 
dojeli jsme do Bělehradu, kde se právě věnoval 
náš šlechetný prof. dr. Jedlička raněným od 
Kumanova. Do Sofie doj eli jsme, zdržováni 
vlaky vojenskými, v pátek L listopadu ráno. 

Dojem loučení a náladu naší výpravy jsem 
již sdělil čtenářům "Nár. listů". Mohutné vý
jevy při našem odjezdu nebo úchvatné zjevy 
večera při západu slunce na maďarské půdě 
sdružovaly v těsný. kruh při kytaře a zpěvu 
teskných jihoslovanských písní i ty, kteří se 
viděli po prvé. 

Cesta Srbskem byla plna vzrušujících dojmů. 
Na vagony napsali nám: "Českaja misíja" 

a všude, kudy jedeme, bouří nám vstříc po
zdravy vojska srbského a bulharského, jimž 
vlak jede pomalu, neboť prahne touhou již již 
se bít se svými vrahy-Turky. Nezapomenutel
nými nám· zůstanou výjezdy z nádraŽÍ; jedou 
s námi vozy ruského Červ. kříže a tu slyšíme 
všechny naše hymny a pak takřka všemi slo
vanskými jazyky najednou "Hej Slované!". 

Jak jinak slýchávám tu píseň při čepičkových 
pražských nesmyslech a jinak ji slyším tu v tom 
moři slovanských bodáků. 

Nezapomenutelným nám také zůstane výjezd 
ze stanice Kostence Baně, kde mnohořadé špa
líry Makedonců radostně nás vítaly daleko 
ještě za zmizelým již nádražím. 

Podle slibu daného prof. dru Kukulovi opustil 
jsem své věci a věnoval jsem se české výpravě, 
abych známostmi svými i í prospěL 

Ve vojenském ministerstvu v Sofii poznal 
jsem, že tušení mé v Praze bylo správné a tele
grafoval jsem o 200 až 300 lůžek polních a 
všechny ostatní potřebné věci. To jen pro 
Čechy první výpravy dra Morávka a dra Zim
mera, jichž bylo po příjezdu dra Ošťádala 
z Přerova a docenta dra Novotného 11 dok
torů, 15 mediků, bandažista a 3 ošetřovatelky 
kromě mnou vyžádaných 3 bulharských jedno
ročních dobrovolníků českého původu, chemiků 
z pražské techniky, mého synovce Šaka, Dra
nevského a Matejeva. Naši lékaři by se· bez 
nich neobešli. Jsou jím výbornými pomocníky 
v laboratoři a tlumočníky přímo nepostradatel
nými. Konají také služby noční u vlaků, kde se 
mezi jízdou převazuje. Celkem tedy 33 osoby. 

Tutéž noc, kdy jsme vy jeH, jak známo, od
jížděla na Černou Horu výprava českého Čer
veného kříže, skvěle vypravená. Nezbylo času 
čekati na takové vypravení. Slíbeno nám, že, 
co bude možno, ihned za námi bude posláno. 

Na ministerstvu jsem vyřídil, co mi bylo 
v Praze uloženo, že naše výprava kromě mne 
jede ze sbírek českých, hlavně zásluhou České 
obce sokolské, a je pořádána Pomocným sbo
rem českých lékařů s prof. drem Kukulou 
v čele a Slovanským klubem. Tato výprava že 
ničeho od Bulharska nežádá, další že budou sice 
na přání vypraveny, ale zaopatřeny jen podle 
možnosti. 

Naše situace byla nyní pracovat tam, kde 
nám bude vše potřebné dáno zatím Bulharskem 
k disposici a čekati na slíbené potřeby, o ktere 
jsem žádal telegramy, zaslanými všem listům a 
prof. Kukulovi. Odjeli jsme ihned do Plovdiva, 
kde nám byly dány 2 budovy (gymnasium a ka
tolická nemocnice). Naši dali se ihned do 
práce s prostředky danými. 

Vlak za vlakem jezdil dnem i nocí s raně
nými do Sofie. Naši nedostávali mnoho těžce 
raněných. Seznal jsem prohlížením vlaků, že ti, 
kteří přijíždějí, nemohou býti všichni a že na 
bojišti zůstává asi hodně raněných a snad do
konce bez pomoci. Naši lékaři byli mého ná
hledu, pustili se k Lozengradu. Proto netrpě
livě jsme očekávali mnou ze Sofie žádané po
třeby. Den za dnem jsme stávali nedočka-
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vějšími; konečné hlášeny 2 vagony kromě in
strumentaria. 

Jaké však pro nás strašné zklamání, když 
druhá výprava, která potřebovala skoro celý 
týden z Prahy do Plovdiva, přij ela s potřebami 
dychtivě námi očekávanými, které nám ne
byly vydány a' s kterými se ubírala do Staré 
Zagory. 

Dva dny zdržela se v Sofii, patrně čekajíc na 
býv. sekčního šéfa p .. Atanasova, který ji do
provází. Čítá 8 doktorů, 6 mediků, tedy méně 
než polovinu naší, ale za to má 16 žen. 

Nás, kteří zkušenostmi desetidenního pobytu 
prahneme po Lozengradu, zmocnilo se nevyli
čitelné rozhořčenÍ. Tisícové umírají na bojišti 
bez pomoci a my k ním nemůžeme spěchat. 

Kdyby aspoň druhá výprava ihned se ode
brala k našemu cíli! Lékaři její si toho přejí a 
jsou roztrpčeni velmi, že se tam netáhne, ale 
neznají. pravé příčiny, jak vám cestou telegra
fovali. 
. Ale výprava má mezi gážisty svými nového 
mtendanta, který chová velké obavy, že není 
jisto u Kirkilisy. Podařilo se také ujistiti vůdce 
druhé výpravy dra Honzáka, jenž vážně chtěl 
jít do Lozengradu, o svízelích čtyřdenní dopravy 
buvoly, z Jamboli. A pan Atanasov je asi již 
v Sofii angažován do Staré Zagory a také druhá 
výprava česká je tam odsouzena. 

Nemusilo být ani prosby první mé výpravy 
a byl bych také okamžitě býval rozhodnut jeti 
také, abych urval v Staré Zagoře aspoň něco 
z instrumentaria. Tam mně dr Honzák ochotně 
přepustil polovinu instrumentaria, maje svoje 
vlastní. 

Avšak oba vagony s lůžky a materiálem, 
mnou ze Sofie vyprošené, o kterých jinak se
znamu nová intendantura nemá, zůstávají mně 
uzavřeny. Vím, kam přijdou, do JamboH. 

Druhý den také výprava mění cíl. Vede ji pan 
intendant do Jamboli. Hlavní stan byl dříve 
v Zagoře, nyní je v Jamboli ... Věděl jsem to 
dříve. Vím sice, že i tam bude lůžek dosti k dis
posici; prosím. pouze dra Honzáka, aby po pří
Jezdu tam se mformoval a nepadne-li Drinopol, 
aby na cestě naší přes Jambol nám lůžka vy
dal. 

Není času pro mne jeti s sebou do místa 
hlav. stanu, abych ještě něco odňal první vý
pravě, neboť na istrumenty čekají dr. Morávek, 
dr. Zimmer, dr. Kratochvíl a jak se všichni jme
nují, tak, jako na svoji spásu a ranění, kteří měli 
štěstí se dostati do jejich rukou, po 10--12denní 
hrozné cestě ... 

Osobní vlak jede až zítra odpoledne. Proto 
po půlnoci stoupám na vlak nákladních vozů, 
přeplněný raněnými, a na plochém otevřeném 
voze stojím a hlídám zavazadla s instrumenty, 
ztráceje svá vlastní s vozu. 

Do Plovdiva přijeli jsme po dlouhé, únavné 
jízdě k 5. hod. ranní. Blízko plovdivského ná
draží žije v dřevěném stanu carevna. U stanu 
stále čeká lokomotiva s jejím vozem, připravena 
k cestě jinam. Přijíždějí-li ranění, upozorněna 
svým adjutantem, spěchá k vlaku a uvádí celý 
svůj aparát dam do pohybu. Nevynechá vozu 
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a každý raněný musí být obsloužen a hoštěn 
a třeba-li, snesen k našim lékařům. Lehce ranění 
jedou do Sofie. Carevna vidí vystupovat mne 
jediného a již spěchá ke mně a živě se vyptává, 
v kterých vozech jsou těžce ranění. Vidouc, že 
vleku instrumenty, projevuje radost nad tím, 
že konečně se mně podařilo je dostat. Vyptává 
se, kam jela druhá výprava a dává pozdravovat 
první. Zve mne na čaj, usedá a dlouho mi líčí 
svoji radost a uznání, že chceme dále k bitevní 
čáře a přemýšlí, kterak nám bude pomáhati na 
obtížné a svízelné cestě. 

Ráno Ó 6. hod. nebylo konce radosti a na
dšení naší první výpravy, doktorů Morávka, 
Zimmera, Kratochvíla a všech. Div mne láskou 
nesnědli. A za 2 hodiny již vraceli zase ztra
cené životu trepanacemi a jinak. 

Národní listy ze dne 28. listopadu 1912. 

• 
Na prahu historickJlch události. 

Za krátkých několik dní nebo hodin začne 
se nový akt tragedie na Balkáně. Poslední? 

Staletá trýzeň, stony zemřelých v úžasných 
mukách pod ranami zvířecích bašibozuků, bez
měrné lltrapy, zoufalost, že kdy nastane nové. 
zářivé jitro svobody, vše to je v srdcích sta
tisíců slovanských junáků, kteří s radostí, 
s nadšením jdou na smrt ... Něco velkého he
roického jev tom mužném odhodlání, zemř'U za 
svobodu bratrů. Když slyšíme, jak jdou pod 
prapory lidé, kteří k tomu nejsou povinni, jak 
skrývají dokumenty, jen aby se nevidělo, že 
jsou staršÍ, a že nejsou povinni jíti v boj - tu 
dmou se hrdostí prsa, že jsou to slovanští hrdi
nové, kteří zněžnělé Evropě ukazují, co je láska 
k vlastnímu národu ... Ale nelze se oddávati 
sentimentálnosti - doba je vysoce vážná. Zvi
tězí heroické 'nadšení balkánských Slovanů 
proti žulové síle odporu tureckých vojáků? 
A zvítězí-li, co po tom? 

Bude zachován evropský mír? Spokojí se 
Rakousko zabezpečením obchodních zájmů .a 
nebude překážeti tomu, aby Srbsko zvětšeno 
bylo o Staré Srbsko a dostalo konečně východ 
k moři? Anebo vítězí neodpovědné elementy 
ve Vídni a povedou rakouskou armádu za fan
tastickými cíli cesty k Solunu do evropské 
válkYi která je v takovém případě nevyhnu
telna, jak řekl to až s přílišnou otevřeností 
ruský ministr války? 

Pro české poselstvo nadcházejí dny těžké, 
velké odpovědnosti před celou budoucností 
českého národa. Jestliže kdy, tak dnes nejsou 
dovoleny radikální fráse, prázdné demonstrace 
a deklamovačky. Jestliže se vyvine z balkán
ské války válka evropská, může jíti o n a š i 
bud o u c n o s t. Nechceme mluviti o všech 
možnostech. Ale pro každého upřímného a po
ctivého vlastence je jediný příkaz: dělati 
všecko, abychom odvrátili Rakousko od kaž
dého nepředloženého kroku, a všem, kteří zde 
chtějí zachovati mír, byli poctivými spojenci. 
Dnes není na to čas, mluviti o vládnosti nebo 
oposičnosti. To jsou hračky pro klidné časy. 

Dnes j de o to, aby hlas českého národa 
za mír a pokoj měl váhu a byl slyšán na mís
tech rozhodujících. My musíme ukázati, jako 
jsme ukázali hlasováním pro brannou předlohu, 
že nejsme nepřáteli mocnářství, že stále ještě 
doufáme ve vítězství p r a v d y a spr a v e d l
n o s ti, že chceme upřímně spr a v e d li v é 
Rakousko, a že t a k o v é Rakousko nezná 
spolehlivější opory, než je český národ, aby tím 
více slyšán byl náš varovný hlas, aby ne d á
valo seR a k o u s k o na cesty dobrodružné, 
kde j de o jeho budoucnost. 

S mužnou odhodlaností, s upřímností celých 
mužů, kteří nebojí se říci, bez zřetele nahoru 
i dolů celou pravdu, bez strachu, že budou nás 
nazývati špatnými Rakušany, musíme prohlá
siti, že válka není věcí několika vysokých hod
nostářů, že je krvavou věcí národů a ž·e tito 
národové věděti musejí, z a č mají obětovati 
statky a životy. Národové rakouští musejí vě
děti, že jde opravdu o ž i v o t n í z á i m y 
moc n á ř s tVÍ, ne o důsledky špatné proti
slovanské politiky vídeňské a peštské, kterou 
je možno odvrátiti bez hrozných obětí. Stati
síce životů a tisíce milionů národního jmění je 
přece snad tíže obětovati než mocnářství škod
livé a zhoubné v 1 á dní s y sté my. . . 
A čeští a slovanští poslanci poctivě a upřímně 
musej í říci, že necítí se pranic ohroženi, 
když Bulhaři a Srbové v Makedonii a Starém 
Srbsku budou vysvobozeni ze staleté poroby. 

To je velká povinnost českého poselstva: 
k Rakousku, k Slovanstvu a k celému světu! 
V hodině poslední, kdy nastávají snad události 
a převraty, o nichž nesnilo se ani nejživější 
fantasii, nechť český národ ukáže se tím, čím 
chtěl jej míti Palacký: strážcem míru a spra
vedlnosti ke všem. A jestliže upřímné, varovné 
hlasy českých poslanců, kteří celým svým 
jednáním, opakuji, dokázali, že chtějí silné 
a mocné Rakousko, aby mohlo býti zášti
tou svým národům, ale ne aby slovanským ná
rodům na Balkáně bránilo v dobytí toho, na co 
mají nárok po právu božském a lidském, najdou 
ohlasu v duších všech, kteří chtějí Rakousko 
jako záštitu míru a pokoje, pak vykonali jsme 
svou povinnost ke svému národu i k národům 
ostatním a na Balkáně nastává poslední akt 
staletého dramatu, konečné osvobození od jha 
půlměsíce, a nová, lepší doba svobody a roz
květu balkánských národů. A to dej Bůh! 

Národní listy ze dne 13. října 1912. 

Obsah řeči říšského kancléře 
něm e c k é h ošl. Bet h man n a

Hollwega 
v říšském sněmu německém dne 30. března 1911 
o odzbrojení, mezinárodních smírčích soudech 

a smlouvách. 

V otázce odzbrojení nevyskytl se dosud ještě 
nikdy jen poněkud podrobnější návrh, o němž 
dalo by se vážně diskutovati. Nálady, z nichž 
mohou, dnes ještě vznikati války, tkví v proti-

vách, prodchnutých cítěním lidu, a na toto cí
tění lze, bohužel, snadno působiti, zvláště též 
machinacemi novin. Lze-li zjednati proti tomu 
diplomatickou protiváhu, je to velmi žádoucí, 
avšak k praktickému jednání tato myšlenka ne
dostačuje. Německo dokázalo v době 401etého 
míru, že nehledá nijakých sporů. Kdyby však 
myšlenka odzbrojení nabyla opravdové formy, 
bylo by třeba velmi přesného programu. A kdó 
činí takové návrhy, ocitá se v nebezpečí, že 
stane se sám kazimírem. 

Mezinárodní úmluvě o odzbrojení musilo by 
předcházeti stanovení jakéhosi pořadu jednot
livých mocností. Nemohl bych naprosto při tom 
spolupůsobiti. Anglie jest přesvědčena, že po
třebuje loďstva, stačícího na každou kombinaci. 
To jest jejím dobrým právem, bylo by však 
něco zcela jiného, kdyby takový nárok činil se 
základem mezinárodní úmluvy. Představte si, 
že na takovém kongrese by se Německu impu
tovalo, že sníží svou armádu o 100.000 mužů, 
a že by proto musilo býti vypočteno, oč 
mají všechny státy své armády zmenšiti. 
Každý národ osobuje si ve světě takové posta
vení, jež vyhovuje celku jeho národních sil, a 
jeho branné síly musí odpovídati opět této 
úhrnné sumě. Nemohl bych za Německo dáti 
jiné odpovědi a od žádného jiného národa bych 
jiné neočekával. Dejme tomu však, že na mezi
národním sjezdu dal by se stanoviti jakýsi pořad, 
pak musila by vždy síla armády býti uvedena 
s tím v souhlas, a k tomu chybí veškeré mě
řítko. Každý pokus o mezinárodní odzbrojení 
musil by se rozbíti o otázku kontroly, která 
nedá se naprosto provésti. Klasickým příkladem 
je tu Prusko, Napoleonem přemožené, jehož 
armáda měla býti ztenčena na 45.000 mužů, a 
jehož vlastenectví umožnilo přes nejbezohled
nější provádění vší kontroly zřídit čtyřikrát tak 
silnou armádu. Otázka odzbrojení nedá se roz
řešiti, dokud lidé isou lidmi a státy zůstanou 
státy. 

Pokud jde o otázku smírčích soudů, je 
myšlenka, přispěti důvěrnou výměnou informací 
k uklidnění nálady mezi oběma národy, ně
mecké vládě naprosto sympatická. Nezaují
máme k myšlence smluv o smírčích soudech za
mítavé stanovisko, jak dokazují dosud již uza
vřené smlouvy, ale škrtnutí t. zv. klausule o cti, 
jež týká se nezávislosti, cti a životních podmí
nek národa ze smluv o rozhodčích soudech, ne
zabezpečuje vskutku mír, nýbrž zpečeťuje stav 
de facto trvající. Změní-li se tento poměr, chtěl 
bych viděti smlouvu o smírčích soudech, která 
by se nerozpadla jako troud. Ze života národů 
nedá se škrtnouti ultima ratio; možno usilovat 
jen, aby nastala co možná nejpozději. Tu po
máhají též smlouvy o smírčích soudech, a to tím 
spíše, pohybuji-li se na praktické půdě. K míru
milovnosti patří síla. Národ, jenž nedovede si 
již opatřiti prostředků k zachování své poli
tické síly, stává se národem druhořadým. My 
Němci jsme obzvláště odkázáni patřiti neustra
šeně v tvář této drsné skutečnosti a jen tak 
zachováme mír a svou existenci. 

Národní listy, dne 31. března 1911. 
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Řeč. k t e r á v y ž a d II j e o d p o věd i. M a r k .'Ý z C éro. 
Německý. vojenský stát potřebuje nové daně 

z krve a majetku na abnormální zvýšení armády. 
Protože běží o věc - abnormálního vý
znamu a nákladu, bylo potřebí, aby od ů v o d
n ě ní její stalo se formou neobvyklou a _ ab
normální. 

Tak je ti protivný té mluvy zvuk, 
horší nad ní není žádné? 
Lem tvého roucha sto pozvedá ruk 
sto rabů do noh ti padne. ' 
Kněze, jenž naší by modlil se řečí, 
rektora, i enž by jí učil v tvém zboží 
vyženeš ze vsi: Ví Bůh, že jsi větší ' 
v záští než plamenný nepřítel boží 
markýzi Géro! ' 

úkolu toho podjal se v říšském sněmu němec
k~m kancléř Bet h m a ~ n-H o II w e g s veH
kym zdarem. S tak CYnIckou otevřeností ne
promluvil už dávno žádný vedoucí diplomat. 
Německý kancléř chtěl říci a řekl ve své 

dlouhé řečí asi tolik: Nemůže býti evropské 
války, aby do ní Německo nebylo zapleteno 
Bude-!i evropská válka, bude to nejspíše válk~ 
Germans!:va se. Slovanstvem. Ta se připravo
va~~a pn:prvavuJ: dávno a možnost její je nyní 
zvysena vltezstvlm balkánských Slovanů. Slo
vans~ý t~b~r ~ Evropě je nebezpečně posílen 
~~lka~s~yml staty, které projevují neobyčejnou 
~lVOtnI sIlu. Pro Germánstvo je tato změna vo
Jensko-p,?Iitické. sít~ace a změna faktických sil 
:,-eb,ezpec~a tolIk, z~ nutno abnormálním zvý
senIm vOjenských sll Germánstva obnovíti _ 
rovnováhu sil. 

Kdyby byl pan Bethmann-Hollweg ještě upřím
nější, řekl by, že Německu nejde o pouhou rovno
váhu sil, nýbrž o - převahu síl Germánstva. Ale 
to si konečně každý Němec i Neněmec dovede 
domyslíti. 

v' T~dy .ten~r řeči něm~ckého kancléře je velmi 
Clsty a Jas~y. My. zbroJ~me do vykrvácení, aby
chom se pnpravlh na valku Germánstva se Slo
va?stvem .. K tomu by n:ělo Německo ovšem plné 
pravo ~ nI~do za hranIcemi Německa neměl by 
co namltah, kdyby nebylo povážlivého dodatku 
o naprosté solidarítě Německa s Rakousko, 
Uherskem. . 

Německo se tedy připravuje solidárně s Ra, 
kouskem k válce dvou světů: germánského a 
slovanského. Něme<;ko je stát germánský, ale 
R~ko~ko-l!.hersko Je stát smíšený, v něm mají 
Nemcl mensmu a Slované většinu. Jak se může 
připravovati Rakousko k válce se Slovanstvem 
když toto Slovanstvo tvoří většinu jeho obyva~ 
telstva, když mu odvádí nejvíce daní a nejvíce 
vojáků. a k~yž vykonává svoje státní povinnosti 
s poctivosti a obětavostí, která v historii ná
rodů nemá rovně? 

Bethmann-~ollweg obvinil svou řečí nepřímo 
::akouskou vladu a rakouské rozhodující vrstvy, 
z: ve spolku s Německem připravují domácI 
valku v Rakousku, válku německé menšiny se 
slova~s~ou_ :,~tši,nou. Obvi?yění toto nemůže býti 
pravdivel Rlsskeho kanclere německého nutno 
proto z Vídně okřiknouti a prohlášení jeho de
savuovatil 

Až ~a:n z,a hranicí najímáš vrahy 
kYPICl pychou a hořící žlučí 
~ám..řekn~š: Mně je ten národ tak drahý 
jak yný: Jméno a rod za to ručí. 
Ve l~énu božím kdys křižáci koly 
tak Jednou zem naši zbarvili krví. 
V, racohot~ b~bnů, na červeném poli 
da Buh, ze ft v uzdu kdys padnu já prvý 
markýzi Géro! f 

Tak se ti líbí za řekou muži, 
tak ,b~aze ':: jich středu, markýzi, je ti? 
Uml Jen venee plést z trnových růži 
umí jen můj národ ubíjeti. ' 
Pro nás švih bičem a konopnou šňůru 
knížecí úsměv i en pro ně, jen pro ně --.: 
V požáru, v dýmu až zdvihnem se vzhůru 
dá Bůh, že tě jedenkrát strhneme s koně' 
markýzi Géro! Petr ' 

Bezruč: Slezské písně. 

A n t O n í n ŠVe h I a z a V á I k y. 

yNení mož~? v k~~tkém článku vystihnouti 
vsee~nu polItickou cmnost předsedy A. Švehly 
za valky a nelze v něm také dosti zdůrazniti 
vl~st,ní význam politické čÍnnosti té. Proto při
ch~z!me Jen se všeobecným náčrtkem, který do
p1nuleme některými charakteristickými episo
dam1, pokud nám jsou známy. 
Světová válka zastihla náš politický život ve 

zna.č?é rozháraností. Znesvářené české strany 
pohheké ve své značné části prudce mezi sebou 
zápasily (aféra Švihova) a poskytovaly obraz 
~;lmi neutěšený. Tyto poměry byly také pří
cmou toho, že zvláště v prvé době válečné byl 
takořka všechen politický život u nás ochromen 
v~echny. st:any zhrouceny a známky života je~ 
vIly se Jedmé u naší strany agrární, a to beze 
~poru zásluhou osobnosti předsedy strany Ant. 
Svehly. 
Předsednictvo agrární strany nepřerušilo ani 

po vypuknutí války své politické činnosti po
tud, že scházívalo se nepřetržitě každého týdne 
k pravidelným svým poradám, o nichž vydávalo 
sice jen suchopárné zprávy, že jednalo se o těch 
a jiných, zvláště hospodářských otázkách, ale ve 
skutečnosti v poradách těch projednávány nej
různější aktuální záležitosti a otázky vysoce po
litického rázu. 

Slovo má tedy pan hrabě Berchtold a oba mi
nisterští předsedové, když už slavná vláda 
u.znává za prospěšné pro stát, aby v tak histo
nckých dobách skutečný representant státu _ 
parlament - odsouzen byl k němotě. 

české slovo, 8. IV. f.913. 

Předseda Švehla od počátku dobře oceňoval 
historickou důležitost dOby válečné pro ná
rod náš a proto i věděl, že _ je nezbytně 
nutno ztužiti a sjednotiti české řady politické, 
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právě v této tolik významné chvíli. Provésti 
tento úkol považoval zajisté za svoji prostou 
povinnost již proto, že byl té doby jediným 
z českých politiků, jenž byl skutečnou osou 
všeho vnitropolitického života a jediným, kol 
něhož se soustřeďoval všechen žÍvot ten. 

V kanceláři předsedy A. Švehly v Hybernské 
ulici konaly se také po celou dobu válečnou i nej
důležitější porady politické, docházeli k němu 
zástupci všech českých stran, dr. Mattuš, dr. 
Kramář a dr. Rašín, než byli zatčeni, stejně 
i posL Klofáč, dále A. Němec, dr. Šmeral, dr. 
Kordač, jakož i prof. dr. Masaryk až do svého 
odjezdu za hranice. Kruh účastníků porad 
těchto později se ovšem rozšířil, a to zvláště 
v době, když došlo k zasedání vídeňské říšské 
rady. 

Za svojí snahou, sjednotiti český živel poli
tický a zjednodušiti poměry ve stranách, pře
devším ve stranách městských, jež byly zvláště 
roztříštěny, šel předseda A. Švehla neúnavně a 
snaha jeho byla také posléze korunována úspě
chem dne 18. listopadu r. 1916, kdy utvořen Ná
rodní výbor (předseda dr. Mattuš) a Svaz čes
kých poslanců na radě říšské, jehož předsedou 
se stal posl. Fr. Staněk. Utvoření těchto vý
znamných všenárodních korporací polític~ých, 
jichž pak stále byl vlastní hybnou pákou před
seda Švehla, stalo se v pravý čas, tři dny před 
úmrtím býv. císaře Františka Josefa L, takže 
změna na trůně habsburském zastihla již národ 
náš připravený pro každou eventualitu, která 
by mohla nastati, a co více, nalezla národ sjed
nocený a zocelený pro další politickou práci ve 
prospěch jeho daleké budoucnosti. 

Než nejenom porady politiků českých konaly 
se u předsedy A. Švehly, také Slováci ho na
vštěvovali, dále Jihoslované, Chorváti a Slo
vinci, Poláci a rovněž vůdčí činitelé konser
vativních velkostatkářů ho vyhledávali, takže 
předseda A. Švehla byl takto jedinou informo
vanou osobou o všech vnitropolitických udá
lostech, směrech a hnutích. 

Brzy po vypuknutí války již provedl před
seda Švehla také v kruhu politiků naší strany 
potřebnou organisací za účelem získání infor
mací i z odlehlejších politických vrstev tehdej
šího Rakouska a Německa. Proto pověřil v prvé 
řadě posl. Udržala, aby se trvale usídlil ve Vídni 
a zjednával si přímé informace a vlastní názor 
na skutečnou situací ve vrstvách vládních i mezi 
příslušníky vrstev válečných. Potřeboval-li před
seda Švehla něj aké určité informace, dopsal 
posl. Udržalovi o ni zvláštním dopisem, který 
do Vídně vozíval jeden z redaktorů "Venkova" 
(K. Mečíř), jenž také ihned vyčkal písemné od
povědi posL Udržala a dovezl jí zpět do Prahy. 

Na jaře r. 1916 docházely do Prahy z Berlína 
často zprávy, které budily v českých duších 
dobré naděje. Tak mluvilo se již v dubnu mnoho 
o nepokojích a pouličních bouřích z hladu, o re
voltách, které vznikaly v Berlíně a zachvaco
valy jiná průmyslová střediska. Očití svěd
kové, vracející se z Německa, vyprávěli o de
molovaných továrnách, vypálených palácích 
i celých zničených čtvrtích sídla Vilémova. 

Předsedovi Švehlovi záleželo na tom, aby vě
děl z vlastního názoru, jaký stav jest skutečně 
v Německu. Uložil posl. Udržalovi, aby si zjed
nal nějakým způsobem možnost zájezdu do Ně
mecka a na vlastní oči shlédl skutečný stav 
tamní. PosL Udržalovi podařilo se působením 
vrstev, s nimiž měl ve Vídni styky za výše zmí
něným účelem, dostati doporučení od velvy
slance německého ve Vídni Tschirskyho, a to 
pod pláštíkem návštěvy čelných politic
kých osobností německých, především autora 
"Střední Evropy" Naumanna. Tato okolnost 
umožnila také posL Udržalovi, že mohl nahléd
nouti netolíko do tehdejších poměrů Berlína, 
ale i Vratislavě, Hamburku a Hanoveru a j., to 
proto, že Naumann tehdy konal na různých 
místech Německa své přednášky, a po sl. Udržal 
předstíraje, že hledá Naumanna, mohl nená
padně navštíviti jednotlivá města německá. 
Přes to ovšem, že měl doporučení samotného 
velvyslance Tschírskýho, měl příležitost posI. 

. Udržal pocítiti přece jen značnou nedůvěru jed
notlivých úřadů, u nichž musil hlásiti svůj po
byt v tom kterém městě. 

-Výsledek tohoto zájezdu do Německa byl re
ferát předsedovi Švehlovi, jenž ovšem musil vy
vrátiti roztrušované pověsti o úplném rozvratu 
Německa, a hlásil, že v Německu ve skutečnosti 
jest ještě klid a pruský pořádek. Státní stroj 
dýchal sice těžce, ale veškerou svou práci vy
konával bezvadně. 

Příležitostně zajel také posL Udržal do Pešti, 
aby i tam shlédl poměry a podal o nich pří
slušné informace předsedovi A. Švehlovi. 
Podobně pověřil předseda A. Švehla také po

slance Bradáče, Staňka a dra Zahradníka zís
káváním informací na různých místech vídeň
ských a prostřednictvím jích dostával i přímé 
zprávy o situaci zatčených a ve Vídni vězně
ných českých politiků, ve prospěch jichž rodin, 
pokud toho bylo třeba, sám také organisoval 
příslušnou podpůrnou akcí. 

Postupem vývoje válečných událostí vzrůstala 
víc a více politická činnost předsedy A. Švehly, 
zvláště před zahájením říšské rady, k němuž 
české strany konaly horlivé přípravy. 

šlo především o jednotný proj ev českých 
stran, s nímž také Český svaz na radě říšské 
vstoupil na půdu vídeňského parlamentu památ
ného dne 30. května 1917. Předseda Švehla, jenž, 
jak jsme se již zmínili, udržoval stálé styky se 
Slováky, kteří k němu docházeli, působil při 
konečné redakcí připravovaného státoprávního 
prohlášení Českého svazu na radě říšské k tomu, 
aby vhodným způsobem zdůrazněna byla také 
ve spojení s otázkou našeho státu nutnost při
pojení větve slovenské k historické vlasti české. 
To se i stalo. 

Stejně i další památné projevy ze dne 6. ledna 
1918 a 13. dubna t. r. byly vypracovány rovněž 
v kan-celáři předsedy A. Švehly společně se 
zúčastněnými politickými činiteli českými. 

Činnost předsedy Švehly v době válečné ne
zapomínala ovšem žádné potřeby našeho ná
roda a příprav pro jeho další budoucnost. Vidno 
to i z toho, že předseda Švehla na jaře r. 1918, 
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když ještě stále nebylo jisto, zda se válka ne
protáhne až do jara 1919, a kdy byly značné 
obavy, že v českých zemích, stále tolik dran
covaných rekvísicemi, vypukne hlad, vytvořil 
Zemskou hospodářskou radu, jejímž vlastním 
úkolem bylo zachovati, pokud možno, největší re
servy obilí v zemi pro každý případ. K této akci 
získáni také důvěryhodní česky cítící úředníci, 
k poradám pak, řízeným rovněž předsedou Šveh
lou, přibíráni zástupCi všech vrstev obyvatel
stva, a konečný výsledek celé akce byl. že 
brzděním rekvisicí zachráněny byly tisíce va
gonů obilí a bramborů před vývozem. jich ze 
zemí českých a mohly pak býti poskytnuty jed
nak horníkům, jednak chudým krajům vůbec. 

Význam politické činnosti předsedy Švehly za 
války spočívá také v tom, že předseda Švehla 
dovedl udržeti pevnou linii české politiky, smě
řující neochvějně k jejímu konečnému cíli; 
k samostatnosti našeho národa, a to tak,že 
současně neznemožňoval činností touto naším 
poslancům, aby mohli účinně intervenovati 
v ústředních úřadech vídeňských ve prospěch 
českých lidí a českých krajů, a to jak v otáz
kách těch kterých životních potřeb, nebo zproš
ťování vojenské služby atd. 

držitel Coudenhove i později ještě na to na
léhal. 

Je pochopitelno, že předseda Švehla při své 
politické činnosti za války musil býti nejvýše 
ostražitý a připravený každé chvíle na různá 
překvapení se strany orgánů státních. Proto 
různé dopisy povahy politické neponechával 
nikdy u sebe, ale měl je uschovány v různých 
pražských rodinách. 

Jest jen samo zřejmo, že předseda Švehla vě
noval také velkou pozornost t i s k u a dbal 
o to, aby vhodnou, nenápadnou styHsací byli 
Upozorňováni také naši za hranicemi na různé 
~~~l?sti.jež se tu .sběh!y a z nichž mohli by tě
zlh 1 nasl za hramceml ve prospěch svůj a tím 
i ye prospěch našich společných cílů. 

Vlivní činitelé státní ovšem něco tušili, měli 
také značnou nedůvěru vůči předsedovi Šveh
lovi, a jedním z těchto zvláště nedůvěřivých byl 
pražský místodržitel hrabě Coudenhove. Začát
kem roku 1917 pozval k sobě předsedu Švehlu 
a trpce mu vytýkal, že "sedláci neupisují vá
lečnou půjčku rakouskou", ba ani hospodářské 
záložny ne, nadto zemědělci příliš nápadně 
vzdalují se služby vojenské atd. atd. 

Po těchto výtkách činil hrabě Coudenhove na 
předsedu Švehlu nátlak, aby jakožto předseda 
veliké strany a různých korporací a organisací 
zemědělských učinil veřejný profev pro upiso
vání válečné půjčky, a projev ten aby byl pu
blikován v agrárním tisku. Při tom neopominul 
vytknouti, že " Venkov" chová se neloyálně 
vůči státu, stejně i "Večer" ("Lidový deník"), 
žádal i po této stránce nápravu, hroze, že jinak 
by oba listy zastavil. 

Všecek tento nátlak neměl ovšem na před. 
sedu Švehlu žádného účinku. Proto, když po ně
jakém čase místodržitel Coudenhove seznal, že 
jeho žádostem nebylo vyhověno, pozval si před
sedu Švehlu znovu a dal mu přímo příkaz, že 
musí publikovati podepsaný projev pro upiso
vání válečné půjčky. Když nezbývalo již nic ji
ného, nadiktoval předseda Švehla v redakci 
"Venkova" stručný a střízlivě suchopárný pro
jev pro upisování válečné půjčky a tento pro
jev byl zařazen do textu "Venkova". Současně 
však dal příkaz, aby se tohoto čísla "Venkova" 
vytisklo pouze 1000 exemplářů, ostatní pak ná
klad aby byl vytištěn bez jeho projevu. 
Zmíněných tisíc exemplářů dal si dopraviti pak 

do své kanceláře, 995 exemplářů uzavřel do 
svého psacího stolu a 5 exemplářů poslal pre
sidiu místodržitelství království Českého. Na ve
nek nebyl poslán ani jeden exemplář s jeho 
projevem a stejně nebyl napsán ani jeden člá
nek předsedou Šv~hlou pro upisování válečné 
půjčky do některého jiného listu, ačkoli místo-
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S Vídní předseda Švehla nikdy se nespřáteliL 
Za celou válku byl tam jedinkráte, když musil 
konati ústní poradu s posl. Udržalem, sídlícím 
tehdy ve Vídni. Při tomto zájezdu vyhledal také 
oba tehdejší české ministry, dra Trnku a dra 
Zenkra, s nimiž měl dlouhé politické hovory. 
Dojem si odnesl ne valný; oba ministři byH 
velmi ustrašení a hlavní jejich snahou bylo, uči
niti si jen vlastní dojem o celkové situaci v čes-
kém národě. 
Předseda Švehla zvláště se vystříhal jakých

koliv oficiálních rozhovorů s vídeňskými vlád
ními vrstvami vedoucími a také se mu podařilo 
uniknouti p'ozvání k císaři Karlovi. 
, ByH totiž zváni k císaři Karlovi v létě r. 1917 
vůdčí čeští politikové vídeňského parlamentu, 
a vládní kruhy víd,:ňské v plném již vědomí vý
znamu předsedy Svehly projevily přání, aby 
k císaři byl pozván i on. Předseda Švehla sám " 
ničeho netušil. Jednoho dne přišel však do své 
kanceláře ráno, jak obvykle, a vyřizoval za pří
tomnosti tajemníka F. Hybše běžné věci 
Pojednou zvoní telefon. Předseda Švehla chopí 
se sluchátka, ale když se hlásí presidium místo
držitelství, podává je ihned tajemníkovi Hyb
šovi, jemuž také ztlumeně naznačí, aby ohlásil 
jeho nepřítomnost. Tajemník Hybš učiní podle 
přání předsedova a dovídá se, že má místodr.ži
telství z Vídně rozkaz, aby osobně a neprodleně 
byl doručen předsedovi Švehlovi vlastnoruční 
list císařův, jímž ho císař zve k sobě. Tajemník 
Hybš prohlásil, že neví, kde asi předseda Švehla 
je, a tím také prozatím celá věc vyřízena. Po 
chvíli však vejde do místnosti sluha, který při
šel zvenčí, a oznamoval, že před dům přijel 
automobil z místodržitelství s nějakými pány. 
Předseda Švehla okamžitě přešel s tajemníkem 
Hybšem do jeho sousední kanceláře, kde se oba 
zamkli, když sluhovi ještě nařídil, aby ho za
přel. Poté bylo každé chvíle slyšeti na chodbě 
kroky osob, tam se procházejících, z nichž ně
které klepaly na dveře kanceláře tajemníka 
Hybše. Dobrovolní vězni dokonce i pozorovali, 
že se kdosi snaží také klíčovou dírkou nahléd
nouti dovnitř, ale předseda Švehla zůstal s ta
jemníkem Hybšem v jeho kanceláři nepřetržitě 
až do pozdních hodin odpoledních. Teprve ko
lem čív;,rté hodiny bylo slyšeti pádné kroky a 
jíž se ozval také zvučný hlas: "Co pak je, pá
nové? Co zde děláte? Koho hledáte?" Byl to 

poslanec Udržal. Ten postřehI ihned situací, po
znal, že kancelářské místnosti presidia s!ra~x 
obléhají detektivové, na což byl upozorn:n !,:z 
dopoledne presidiálním ~luhou Šmídem, kdyvz pn
šel vyhledat předsedu Svehlu. Jal se tudlz 1'07-
hořčeně odsuzovati takové jednání, vyzývaje 
detektiv-y aby okamžitě opustili budovu. Sou
časně zaŠel také do sousedních místn;>stí r5:
dakce Venkova" k telefonu, zavolal mlstodrzl
telství "kde protestoval proti vyslání policejních 
agenttl do budovy kance!ářských mís~nost~ 
agrárních a žádal res~lutne, ab~ detek!~vov~ 
byli okamžitě odvolám,. hroze, v :e v. pnp~d~ 
opačném si bude telegrafl~k~ stezovab ~mlm
sterského předsedy ve Vldm na takovyto ne
slýchaný nešvar. Po krátké chvíli byli také 
vskutku detektivové policejním ředitelstvím od: 
voláni a oba dobrovolní vězňové upozorněm 
poslancem Udržalem, že mohou ,vyjÍ'~i. Jak, do: 
datečně zjištěno, detektivové nejen ~e ~b~eh",:h 
místnosti agrární strany, ale proc~a~eh ~ na
dražím - dnes Wilsonovým - a Jl~l byli vy
sláni i do Hostivaře, sídla předsedy Svehly. Po: 
zvání tedy předsedovi Švehlo~i nem.o~l~ bý!1 
včas doručeno a audience českych pohbku u CI-

saře vykonala se bez něho. v 

Od léta roku 1918 počal se předseda A. Svehla 
starati o to, aby byla připravena pro každý 
případ vhodná osnova ústavy pro náš sa~o
statný stát. Za tím účelem pozval k sob~ Je.d
notlivé vynikající osobnosti z v~stev. pravmc
kých a historických pražské umversIty a dal 
jim podnět, vypracovati návrh na naši ústavu. 
To se i stalo. Ale ovšem po definitivně stano
vené formě našeho státu byl vypracován prof. 
drem Hotzlem návrh nový, jenž byl také pod
kladem dnešní naší ústavy. 
Začátkem druhé polovice měsíce října 191~ 

nabyly válečné, stejně jako i politické událosb 
rychlejšího spádu. . 

Dne 17. října byl publikován Karlův mamfes,t, 
jímž mělo býti přestavěno Rakousko ve stat 
spolkový a v němž císař tehdejší výslovně, ~lu
víl o "prostřednictví Národních

v 
r~d, k!erez -

utvořeny z říšských poslanců kazde~.o na~oda -
mají uplatniti zájmy národů ve vza}emnem po-

v " meru ... 
Konec Rakouska blížil se ne odvratně a proto 

svolán Národní výbor na den 19. října do Prahy 
ke schŮZÍ, v níž prohlášen permanentním. 

Týden pak poté skončila se či~!:ost .. ~ředsedl' 
Ant. Švehly za války, neboť pnsel JIZ slavny 
28. říjen 1918 a vše to, co přišlo po něm a co 
našeho předsedu Švehlu postavilo veřejně 
v první řady vůdčích činitelů naší republIky 
Československé. 
Venkou dne 15. dubna 1923. Ladislav Tvarůžek. 

* p O S 1. V. K I O fáč pro ti V Tl il ř Tl í 
i Z a hra Tl i č Tl í tJ o lit i cer a k o II S k é. 
Z řeči, promluvené v poslanecké 
sně m o vně v p á t e k cl n e 2 3. k vět n a 

1913. 
Slavná sněmovno! Scházíme se krátce po po

litickém napětí, jakého v Evrop.ě od ~o~ kr~
ské války nebylo, a tu, máme.;h mluvlb o poll-

Uce, jakou odpovědní naši činitelové v k~itick~ 
té době prováděli uvnitř říše i za hramceml, 
máme mimoděk pocit člověka, který stojí 
na lodi jejíž kapitán v nepochopitelném poma
tení s~yslů žene loď na zkázonosná úskalí a 
kde jeho vlastní námořníci s hořícími dou~níky 
potácejí se mezi střelným prachem po zemI roz
házeným. 

Ten pocit máme my, Češi, když hledíme na 
loď která se jmenuje Rakousko a když sledu
jem'e nynější nepřirozenou a nepochopiteln~)U 
politiku státu, z něhož utéci nemůžeme a s Je
hož osudem je, bohužel. úzce spjat i náš osud. 

Zoufale upozorňujeme na hrozící úskalí, zou
fale a s veškerým napětím sil stavíme se v cestu 
těm, kdo ohrožují loď - ale všecko je ~arné a 
krajně nevděčné v době, k~y veškeren mtelek! 
zmizel v řevu vídeňské uhce, kde samostatne 
myšlení odjakživa prohlášeno bylo za zločin, 
v době, kdy hesla zahraniční politiky dávají ví
deňští Bielohlawkové a Jerzabkové, kdy o Bal
kánu mluví lidé s rozhledy a znalostmi, které 
Prater, nepřesahují, v době, kdy generálové dě
lají politiku a, diplomati řinčí šavlí. 
Říká se, že politiku dlužno posuzovat podle 

úspěchů. Je-li to pravda, potom nebylo na 
světě horší a odsouzení hodnější politiky, než 
je ta, kterou po léta a zejména ovšem v po
slední době provozoval náš stát. 

Uvnitř státu vidíme rozvrat na všech stra
nách. V Haliči, ve Štyrsku a u ná~ .. zemské 
sněmy isou v agonii, u nás Němci ~aháJ1h s P?d
porou slavné vlády do~?vx:ce ,zřeJ~ou p.?ht~ku 
paličství, v Uhrách nynejSl vlada Je udrzov,ana 
jen korupcí a znásilňová?ín: yeške:ého prava, 
v Chorvátsku trvá cuvaJovsbna dal, Bosna a 
Hercegovina jen formálně .~b~veny jsou ,výj!
mečného stavu a v Dalmácll Je opravdov~ va
lečné právo. O vídeňském parlamentu .am ne
mluvím. Ten nežije, z milosti vládní Jen ve
getuje. 
, Ten parlament nemůže přece je~,tě d~es, p~ 
tom všem, co se dálo a co se de)e, dav.a~ Sl 

zámek na ústa a mlčky schvalovat poMlku, 
která je katastrofou! Jděte mezi pracující Hd 
bez rozdílu národnosti! Jděte mezi obchodníky! 
jděte mezi továrníky! Všichni, prok!ínají .n~š; 
oficiální politiku. A to, pánove, n~J.sme J este 
u konečného zúčtování naší moblhsace! Ve 
chvíli, kdy jsme povinni sanov~~ z~ms~~v f~n~nce, 
kdy třeba nám peněz na soclalm pO)lsten!, n~ 
vodní stavby a na místní dráhy, na sluzebm 
pragmatiku atd., přijde nám vláda s refundaci 
prázdných státních pokladen a s pož~dav~y .na 
další zbrojení! Když už nyní mohl Sl, sta~ jen 
za cenu svého ponížení a za okolnostI neJh?r
ších vypůjčovati pouhé ba~ately, kdo a za l~
kých podmínek půjčí mu částky nové a velke? 
(PohnutL) 

Tady musí mít lidový l!arlaII}en! předen: od
vahu žádat za vysvětlem a, Je-ll toho treba, 
musíme bezohledně zakřiknout štváčské plátky 
čl la "Armee-Zeitung", kde nesty~atě napad,án 
je vždy každý poslanec, který pov:mnost p,atn?
tismu vidí především v péČI o hd, ktery stat 
tvoří. 
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A jaké úspěchy máme v politice zahraniční? 
Dokázali jsme jen to, že nejen slovanský Bal
kán, nýbrž celá Evropa je proti Rakousku. 

Jsme isolováni, isolace ta je úplná, jen slovo 
splendidní nemůže se o ní užívat! 
Marně hledáte v naší politice kousek solid

ního programu. Místo programu vidíme jen oka
mžité nápady, náladu a improvisaci a k tomu 
ještě nešťastnou improvísaci. Jen tak se mohlo 
stát, že jsme vnitřní poměry chtěli ozdravit 
pouhou jakous takous volební opravou, zapo
mínajíce, že příčiny hniloby vězí hlouběji a že 
především třeba provést radikální revisi celé 
ústavy. V Rakousku pořád vrchol státnického 
umění vidí se v tom, zadržet rozvoj slovan
ských národů a udržet před světem aspoň zdán
livě Rakousko jako stát německý a maďarský. 
Tady je zdroj a příčina všeho neštěstí a celé 
mizerie. 

Ne kanony, spokojenost národů je silou státu 
a speciálně státu, v němž žijí četní malí náro
dové. Ale tomu právě u nás se nerozumí 
protože tomu rozumět se nechce, protože tom~ 
nechtějí prostě rozumět ani Němci, ani Maďaři. 

Modernímu člověku musilo být jasno, že po
litika statu quo na Balkáně je nesmyslem, že 
nelze Asii ve 20. století dál udržovat v Evropě, 
že boj, který v měsíci říjnu propukl, je při
rozeným bojem nové doby se středověkem, boj 
Evropy s Asií, pokroku s reakcí, že je to osvo
boditelský boj za minimum člověčenských prá\-, 
boj za vyšší kulturu a za svobodu s veškerými 
hospodářskými a obchodními toho důsledky! 

V té chvíli rozumná, prozíravá politika mohla 
rázem získat pro sebe celý Balkán. Ale Ra
kousko od dob Metternichových patrně ničemu 
se nepřiučilo, ono myslilo, že jeho poslání je 
poslání policajta na Balkáně. 

Program balkánské války jsme neslyšeli, ale 
slyšeli isme pořád řinčet šavlí. Marně jste se 
ptali, proč. Toho jsme se nedověděli. 

"My se chceme prátI", to bylo všecko, co 
by se nám mohlo upřímně odpovědět. Proč a 
zač - to patrně je u nás vedlejší věcí. Proto 
musila být válečná nálada uměle fabrikována, 
proto pan dvorní rada Koloman Kania v pod
platném tisku šířil z tiskového oddělení zahra
ničního ministerstva nejpustší lži, proto celá ta 
tisková garda vídeňská, jež své myšlenky dává 
si ze zahraničního ministerstva komandovat, po 
celé měsíce řvala "válka, válka", aby lid byl 
zmámen a nedovedl již rozeznávat pravdy ode 
lži a aby náš zahraniční úřad pro své hyste
rické záchvaty mohl se dovolávat "veřejného 
mínění", 

Stačí vzpomenout jen na to, jak tisková kan
celář chovala se v době poslání kníž. Hohen
loha do Petrohradu, kdy ze začátku jako v cir
ku úmyslně bylo tlučeno na tam-tam a kdy 
po jeho návratu bylo oznamováno prostě jen, 
že leží nemocen, a při tom ovšem třeba si při
pomenout ještě lež o atentátu na kníž. Hohen
loha v Rusku připraveném, abychom věděli, jak 
rafinovaně u nás tvořena a sílena byla nedů
věra k Rusku, jehož přiblížení k Rakousku není 
v zájmu maďarském! Z téhož pramene pochá-
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zely i zprávy o soustřeďování ruského vojska 
na hranicích proti Rakousku, ačkoli. v zasvě
cených vrstvách se dobře vědělo, že jakýkoliv 
konflikt s Ruskem je vyloučen a že soustřed'o
vání vojska blíže rakouských hranic, pokud se 
tu dálo, dálo se z jiných příčin, než proti Ra
kousku. Maďarský zájem chtěl však zabránit 
jakémukoliv sblížení Rakouska s Ruskem a 
proto užíval svých lidí v zahraničním minister
stvu od hr. Wickenburga až po Kolomana 
Kaniu k štvanicím proti Rusku. 

A tu se mi zdá, -že demokracie bez rozdílu 
národností musí ozvat se důrazně proti abso
lutismu, který vlastně v zahraniční politice roz
hoduje a který - nepřipouštěje žádné kontroly 
a nedbaje potřeb a citů lidu - veškeré kata
strofy vlastně zaviňuje. 

Absolutismus v zahraniční politice vedl nás 
k Solfennu i ke Králové Hradci tento náš abso
lutismus, toto, řekl bych, špan'ělské Rakousko 
se svým středověkým obřadníctvím, se svými 
ohnutými dv~rními hřbety a s neuvěřitelným 
strachem nOSIt vlastní hlavu a mluvit hlasitě, 
to Rak??sko, ~teré vstává vždy teprve v pole
dne, zatlm co Jeho sousedé dávno už zrána veš
kerou práci vykonali, to bylo také teď na bo
jištích u Kumanova, Bitolje a Lozengradu. Tento 
absolutismus zaviňuje, že my - a vlastně jen 
Uhry-po miliardOVých obětech "dobýváme" ~ 
nebo jak to chcete nazvat - Ada Kalé se 400 
ubohými dunajskými rybáři, zatím co Německo 
Anglie a Rusko dělí se o Malou Asii a troj~ 
dohoda vyhrává Balkán! 

Až dosud demokracie málo se ozývala. A když 
ozval se její tisk, svedla vláda s ním ihned vojnu. 
Umožněte svým slovanským národnostem po

někud svobodně v této říši dýchati a uvidíte 
hned, zda je možná regenerace této říše nebo 
ne, umožněte poctivou harmonickou synthesi 
všech sil, upřímnou kooperaci všech nás, a ne
myslete pořád, že zájmem říše je stálé škádlení 
a urážení všeho, co není německé anebo ma
ďarské, a uvidíte, zda je možná ještě i teď, po 
všem tom, co se stalo, prospěšná kooperace 
s Balkánem. Jediný most vede na Balkán, a to 
jest spokojenost Slovanů v této říši. 

Nadchází nová doba, demokratická, a tím 
i nacionální. S tím musí počítat i státníci. Jed
notlivec i celek dychtí po spravedlnosti, rov
nosti a svobodném rozvoji, a zadržeti zdravý 
a silný tento proud nelze. Rakousko staré, re
akcionářské a protislovanské, Rakousko s ata
vistickými, protinárodními a protilidovými ten
dencemi už není možné, nechce-li být, pánové, 
jak už správně bylo řečeno, dědicem osudů Tu
recka, a ne dědicem Turecka! 

V čerejšek nechme být včerejškem a učme 
se už jednou časněji vstávat, bychom v Evropě 
všecko nezaspali! Musíme se smířit s novou 
dobou, s novými poměry a s tím, co se stalo 
na Balkáně. Především musíme mít velký a 
jasný, moderní program své balkánské politiky. 

Monarchie Němců a Maďarů je nadále ne
možností a může znamenat i katastrofu. My 
Češi hlásíme se také o posíci, která nám ve 
státu náleží. Kdo v těžké chvíli chce nám při-

pomínati povinnosti, musí včas postarati se 
i o to, aby upírána nám nebyla naše práva. 
Víme, čím pro nás toto soustátí být může, 
stane-li se tím, k čemu bylo tvořeno: poctivou 
záštitou malým svým národům! Nepodaří-li se 
toto poslání, jež je podmínkou existence pro 
Rakousko, nebude to naší vinou., My Češi jsme 
tomuto státu svou lásku vnucovali jistě víc, 
než je někdy i důstojno. Ale ať se stane co
koliv - my nezoufáme. Nezahynul malý národ 
bulharský, nezahynul malý národ srbský, pro
tože chtěli žít a měli sílu žít! Nezahyneme ani my 
Češi! l my chceme žít, i my máme k tomu sílu. 

A na konec spoléhám i en na tyto fysické 
síly, které isou v našem národě, a ne na dobrou 
vůli státníků a vlád rakouských, vlád, kterě 
bY" dávno byly nás nechaly spláchnouti vlnou 
pruskou, kdybychom sami svou národní energií 
a svými vlastními silami nezachránili se pro 
sebe a tím i pro celé soustátí. Tím končím. 

"České slovo" ze dne 24. května 1913. 

Náš českfJ advent. 

Když v podvečer první neděle adventní sypou 
se s oblohy drobné sněhové hvězdičky, nezdá se 
vám, že to padá stříbrný pel s křídel anděla, 
jenž pluje mlhami a nese světu radostné po
selství? A když při ranní mši našimi chrámy zní 
ona česká píseň: "Z nebe posel vychází, od 
dávna žádaný", v duši snáší se radostná naděje 
v brzký příchod Vykupitelův. 

Pozdrav, který nesl anděl v chudou chyšku 
Vyvolené, neplatil však pouze jí. Bylo to slavné 
poselství nebes celému bezradnému a bezradost
nému světu. Hlasy starozákonních proroků, ne
určité tužby předních starověkých filosofů na
bývají v této zvěsti andělově svého vyplnění. 
Pozdrav náležel všem národům, žijíCÍm ve tmách 
nevědomosti, tápajících v temném žaláři; jim 
ohlašoval příchod Pravdy a Lásky. Pozdrav, 
jenž ve smutných duších rozžehal světla nových 
nadějí. A jediné naději člověk žije v dobách 
smutku a hoře. 

l my měli jsme své touhy, svá přání a naděje. 
Naděje svobody, míru a spokojeného života, za
loženého na víře, podpíraného a posilovaného 
naší církví. Jedny se splnily. Kdy dojdou 
splnění i ostatní? 

Mladý český básník, Rudolf Medek, napsal 
něžnou vlasteneckou báseň: "Advent'" Dovoluji 
si zde ji reprodukovati: 

"A chodil anděl Boží 
v ten dlouhý, truchlý advent po Čechách. 
Na varhany mu větry hrály, 
dveře se před ním samy otvíraly 
a provázely ho neviditelné kůry: 
Rosu dejte, nebesa, shůry!" 

Ano, v našich duších znělo to písni, aby shla
zena byla nepravost, odčiněna křivda, nepříz~í 
věků na nás spáchaná. Aby ty můry sňala neVI
ditelná ruka Prozřételnosti s našich prsou. Ti
síce hlasů tiše zpívaly: "Rosu dejte, nebesa, 
shůry!" 

A básník pokračuje: 

"A mluvil anděl Boží, 
kde vešel v dům: Buď statečný a věř. 
A dětem zahořely tváře 
radostí, silou z nebeské té záře, 
a matkám i otcům spadla s prsou můra. 
Aleluja, aleluja." 

Každý, kdo doufá, je dítětem, čekajícím lep
ších časů, Všem nám zahořely tváře při sladké 
zvěsti o národní svobodě a samostatnosti. Měli 
jsme pocit, že samo nebe se usmívá na nás. 
A v duši znělo ono hymnické: "Aleluja!" 

A básník končí: 

"Tak žehnal anděl Boží 
a sílil mdlé. Buď statečný a ver. 
Před osudem a před vděčností 
jest víra a statečnost největší ctností. 
Všem, kdo pevně věří, 
vždycky se v dálce spasné jitro šeří." 

Víra nás přenášela přes propasti malomysl
nosti. Víra nás sílila, když jsme umdlévali. 
A bude to zase jen víra, která nás zachová. 
Běda těm, kdo tu víru - nikoli ve vlastní síly, 

ty j sou slabé a křehké - ale víru v Boží 
ochranu, víru v Prozřetelnost, chce rváti ze srdce 
národa! Je zrádcem, jeho největším škůdcem. 
Béře mu duchovní základnu života, ale ve své 
slepotě a nenávisti, jež zastírá jeho zrak, ne
uvědomuje si, jak hrozné felonie se dopouští! -

Jde anděl za adventního večera českými kraji 
a rozsévá naděj i jako nebeské zrní do lidských 
srdcí, aby v nich vzrostla v bohaté plody stateč
nosti, lásky a svornosti. V bohaté květy lásky 
Boží, jak kdysi plnily celou českou zemi. Běda 
zemi, která neslyší! Anděl, posel nadějí, stane 
se jí jednou andělem pomsty a zabije všechny 
syny tak, i ako zabil prvorozence vzdorných 
Egypfanů, kteří nechtěli slyšeti ani vůle ani 
výstrah Hospodinových! 

Slibné pupeny radosti, štěstí a spokoj enosti 
zahynou, pomrznou, bude-li na ně dýchati 
mráz nevěry. V této době nebezpečí voláme my 
všichni s dvojnásobnou vroucností: "Rosu dejte, 
nebesa! Přijď, dobo spásy! Vrať se, dobo víry!" 

Em. Žák: Den osvobození 28. říjen. Brno 1927, 

Češ i a M a ď a r i - Češ i a S lov á c i. 

Najtrpkejšia by bola pre nás trpkost v našej 
národnej nerestí, keby sa maďarským panským 
stranám podarilo získať priatefstvo národov 
slovanských. Ze je to nie možná vec? Ba práve, 
nám od štyroch slovanských národov hrozíe
vala takáto potupa a čÍastočne aj hrozÍeva. Naši 
Srb i radikáli boli údami snemovej národnej 
strany a predsa nám roku 1908 obrátili chrbát 
k vóli Kossuthovi. PoHaci sú mimo skupiny slo
vanského svieta vo veľkej čiastke ešte aj dnes 
otrávení tou starou povedačkou, že vraj "Wen
ger, Polak, dwa bratanki ... " A páni ruskí ober
národovci, s Bobrinským na čele, lákajú do 
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svojho vraj slovanského náručia maďarských 
gavalierov. 

To značí, že si Maďari chcú držať želiezka 
vo dvoch ohňoch: Tisza ide s Nemci, Károlyi 
sa tisne k Slovanom. Maďari to vše tak robíe
valí: Keď mal pol krajiny Turek, bol jeden brat 
v tureckom tábore a druhý v cisárskom. Ta
kouto a podobnou taktikou držia Maďari svoju 
moc nad Nemaďarmi - a krvavý by bol vý
smech našeho Slovanstva, keby ich v tom pod
porovali proti nám naši rozni slovanskí bratia. 
Proti nám Slovákom, čo sme dali Slovanstvu 
Jána Kollára a Pavla Šafárika ... 

Aj s Čechmi vyhfadávali Maďari tuhé pria
tefstvá. V ábievali ich, že vraj Maďari a Češi 
spolu viac vykonajú proti cisárovi, ako sami 
o sebe. O tom sa rokovávalo aj v rokoch se
demdesiatych, aj potom Maďari docielilí takto 
dvoje. Za prvé Maďari použili české priatefstvo 
ako hrozbu proti cisárovi a získali od neho 
ústupky. (Češi nezískali nikedy ničoho.) Za 
druhé ale docieHli týmto činom Maďari aj to, 
že sa Češi k voli maďarskému kamarátstvu 
·zriekavali Slovákov a ožobráčili týmto ,činom 
aj seba aj nás. 
Česko-maďarské kamarátstvo možno ešte 

vždy nezomrelo, možno že ešte vždy len spL 
Maďari to ani netaja, že ak raz našeho sta
rého panovníka odvolá Boh, oni zase budú vy
hfadávať slovanské priatefstvá. Takto budů 
chceť ukázať novému panovníkovi svoju poli
tickú váhu, aby potom kopli a potupili tých 
istých, čo bolí dosť blázni, že sa im dali použif 
za rebríky k moci. Nedávno uzrely svetlo sveta 
politické rozpomienky niekdajšíeho ministra,' 
českého vodcu J. Kaizla. Slovákovi sa od po
hnutia tisne do hlavy krv, keď tam číta, jako 
sa bratali Češi s Maďarmi koncom rokov devať
desiatych. Z Maďarov to robil barón BánHy a 
Benjamin Kállay, z Čechov Kaizl a jeho družina. 
Ale vtedy boli Češi už dospelí politici. Dr. Kra
mář rozprával nedávno, ako sa to stalo, že sa 
príatefstvo rozbilo. Maďari žiadaIi, aby sa Češi 
vzdali bratstva so Slovákmi. Medzi Čechmi bol 
vtedy už aj sám Kramář a patrne máme jeho 
šfachetnosti a politickej múdrosti čo ďakovať, 
že Češi konečne riekU: Bratstva so Slo
vákmi sa my Češi nevzdáme nikdy! 

To bolo pred 17 rokmi a dr. Kramář sa to
hoto svojho stanoviska pevne drží, zrovna tak, 
ako aj českí rofníci Švehla, Udržal, Sedlák, 
Kroiher atď. Ale jednak sú ešte v Čechách 
strany aj početní polítikovia, ktorí sa ešte vždy 
nevylečieli z maďarského kamarátstva. V ro
koch 1905, 1906, 1907 bývaly po Pešti celé 
české púte ku Kossuthovi, k Justhovi, k Poló
nyimu a ku podobným Slovákožrútom. 

Len slepý by nevidel, aká súrna úloha čaká 
v tomto ohfade slovenskú národnú politiku. 
Ak nechceme, aby v národe českom získali 
mocného spojenca Maďari, musíme sa sbratriť 
s Čechmi my Slováci. Veď sme aj tak jedni, len 
to mnohí ešte nechcú vedef. úprimne rečeno, 
čert by vzal našu slovenskú politiku, keby sa 
ešte dakedy čo aj len čiastka českého národa 
octla v maďarskom politickom tábore. Neberme 
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na rahko túto vec a uznajme všetci bez roz
dielu, že nám je akékorvek bočenie od Čechov 
dnes už hotová národná samo vražda. 
Keď si Slováci pred vyše 60 rokami osnovali 

osobitné písomníctvo, robili to v tej domnienke, 
že tejto osobitnei, od Čechov oddelenej osvete, 
dajú maďarské vlády slobodné cesty. Nestalo 
sa tak. Maďarizácia nám pritisla na hrdlo nož 
a my sme jako ztratený syn začali sa vracať do 
materského náručia vzdelanosti česko-sloven
skej. Čím prudšia maďarizácia, tým vrúcnejšÍe 
a tým pevnejšie bude česko-slovenské bratstvo. 
Ak sa to maďarským politickým stranám ne
fúbi, nech to pripíšu na vrub svojej vlastnej šo
vinistickej neústupnosti. 

Slov. týžd. č. 12, r. 1914, red. Mil. Hodža. 

C o j s mech těl i. 
Je známo, jaký byl konec. Ne d o s tal í 

j s m e n i cl Od počátku, od r. 1848, srovná" 
valí jsme právní požadavky své s potřebami 
celku říšského, se zřetelem na moc dynastie 
a státu, uskrovňovali isme se, byli časem ra
kouštější než Vídeň - n e d o s t a I i i s m e 
n i cl Maďaři, kteří udělali revoluci, k její
muž zdolání bylo nutno povolati na pomoc 
ruskou armádu, kteří o Rakousku nechtěli 
slyšeti - dostali všechno, ba víc než na co 
měli opravdu nárok, víc, než co bylo slučí. 
telno s prospěchem říše a dynastie. Jejich 
přičiněním také rozbity byly fundamentálky -
a v duchu násilí, kterým volání našemu po 
právu odpovídal And r á s s Y o tec, pracuie 
dnes publicísticky And r á s s Y syn, dovolá. 
vaje se prasmlouvy, uzavřené r. 1867 mezi 
oběma panskými národy, podle níž v této říši 
má nadále trvati poddanství většiny. Nejen 
to - nechtěl-li T i s z a o tec jakékoliv vy
jednávání Maďarů s Vídní vůbec připustiti, 
stoje bezohledně na stanovisku uherského se
paratismu a neopominul.li žádného prostředku, 
aby agitací proti monarchii dospěl cíle, neroz
pakuje se T i s z a syn na nás Čechy několi
krát do roka ukazovati jako na nepřátele ra
kouské státní myšlenky, jako na živel pod
vratný, proti němuž by mělo býti rázněji vy
stoupeno, kdyby dovedli rakouskou státní 
myšlenku chápat ve Vídni tak pronikavě, jako 
dovedou Maďaři chápat uherskou státní 
myšlenku v Pešti ... 

V tomto směru nemůžeme se dožíti zkla
mání - víme, s kým nám jest co činiti! Před. 
kové naši činili si naděje ve směru jiném: 
doufali, když r. 1879 vstoupili přece do říšské 
rady, že tam, ve spolupůsobení se stranami jim 
blízkými, podaří se časem právnímu přesvěd
čení jejich cestou smíru a vyrovnání dobýti 
uznání. I tu - i když nezneuznáváme obtíží 
situace a nepodceňujeme toho, čeho jsme do
sáhli, ale co nám přece i za pasivity nemohlo 
býti trvale odpíráno - třeba konstatovati, že 
bilance nadějí našich skončila p a s i v e m. 
Centralismus se nejen neoslaboval, ale mo-

hutněl, zakládaje hospodářsky i politicky vše
mohoucnost Vídně, německá nadvláda přes 
demokratisaci volebních řádů rostla - až nám 
vzali i čes k Ý sně mač e s k Ý zem s k Ý 
v Ý b o rl ústřednío pa:lamentv,sám ,hyl j,evišt~m 
rostoucích zmatku, ustava Clm dale fIm. vice 
se osvědčovala neschopnou, aby národové na 
půdě její mohli vytvářet jednotnou st~tní vůli, 
provísorium ústavní bylo takřka praVIdlem -
až vláda S t ti r g k h o v a toto poznání o ne
upotřebitelnosti parlamentu a nevhodnosti 
ústavy oficiálně dotvrdila před celým světem, 
uzavřevši v den vypuknutí světové války par
lament poslancům v ů b e c a sistujíc platnost 
ústavy v tolika směrech, že v celém světě ne
stalo se nic podobného. V nejtěžší, nejhroz
nější době svých dějin zbaveni byli národové 
tohoto státu, jediného na světě, všeho ústav
ního zastoupení - ano vláda chystala se užíti 
příležitosti, kdy přikázala národům mlčení a 
kdy je vyslala na fronty, aby nasazovali život 
svůj na obranu své budoucnosti, aby se o d
měn í 1 a novou oktrojirkou ústavní, jíž mělo 
býti ještě bezohledněji upevněno ne mravné 
panství menšiny. Tak skončily se naděje 
z r. 1879, že na půdě prosincové ústavy možno 
Čechům dočkati se spravedlnosti ... A když po 
třech letech obrodnou iniciativou mladého cí
saře zavál k nám zase vánek svobody, slyšeli 
isme slova ministrpresidentova, synovce našeho 
státoprávního slavného zápasníka z r. 1811, 
slova, že se základy ústavy osvědčily .. , 

Víme (a nejsme to pouze my Čechové), že 
to n e n í p r a v da. úst a v a sen e
o s věd čil a a nelze jí pomocí nějakou po
vrchní opravou, ani ne demokratickou úpravou 
fasády. Třeba změny v z á k 1 a dech, třeba 
především zničeni centralismu a splnění státo
právních postulátů českého národa. Z přehledu, 
o nějž jsem se pokusil a jenž chce čeliti také 
stranným výkladům, jichž se nenedostává, je 
zřejmo, v čem záležela min i m a českých po
žadavků v minulosti. Přál bych si, aby si je 
vštípili v mysl ti z našich poslanců, kteří se 
v nitru svém se státoprávním programem z roz
ličných důvodů rozešli, rozešli soudím přede
vším proto, že neprožili, neprocítili, neprotrpěli 
podobně jako český historik, co s ním v duších 
našich otců a dědů bylo spojeno úcty a lásky 
k dějinnému úsilí předků, co v něm chvělo se 
nadějí pro budoucnost národní, co pro jeho 

11 

zmar bolu rozdíralo srdce. Nechť pamatují slov· 
Z e i t ham m e r o v Ý ch, mluvících o roku 
1871: "Politické snahy národa českého směřo
valy k vysoké metě - II k politování je národ. 
jenž nesnaží se o vysoké mety!" 

Jos. Pekař: Venkov dne 8., 10. a 11. července 1917. 
(Výňatek.) Z české fronty. ll. 

* 
Pie s e ň cl r e vor U b a č s k á. 

Ja som drevorubač Slovák, 
buta tót") ma volajú, 
za to, že som vefký dobrák, 
že máj jazyk neznajú, 
za to, že tak lacno robím, 
v hale ne a krpcoch chodím, 
tak som buta tót. 
Rež a kálaj, sekaj, lámaj, rúbaj, buta tót! 

Chuďas, bedár bol moj tatko, 
nikomu nič neukradol, 
páni, ja vám poviem krátko, 
statočný on Slovák bol, 
za to musím ťažko robit, 
nemohol som do škol chodit, 
ja som buta tót. 
Rež a kálaj, sekaj, láma;, rúbaj, buta tót! 

Prečo je ten svet tak planý, 
či to Pán Boh tak chce mať? 
Ačkofvek mám modzog zdravý, 
chlieb si musím vyrúbať. 
Sekera je moja žena, 
sekera tá naostrená, 
ja som buta tót. 
Rež a kálaj, sekaj, lámaj, rúbai, buta tót! 

Dočkajte len, páni zlatí, 
dočkajte len, huncúti, 
ešte sa ten svet prevráti, 
nebude vám po chuti. 
Keď sa všetci spojíme, 
potom vám raz povieme, 
čo je buta tót! 
Rež a kálaj, sekaj, lámaj, rubaj, buta tát! 

Slovenský týždenník; 24. V. 1918. 
(Pdvodně v Robol. nov. na jaře 1918.) 

*) hloupý Slovák. 
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I J .. Světová v á I k a. 

Mo dl it b a~ 

Ó Ty, jenž řídíš člověčenstva dráhy, 
moc dáváš'národům, jim neseš zmar, 
a rukou všemohoucíďržíš váhy, 
v nichž kolísá se vojů skon i zdar: 
až hrozná bouře rozhodnutí třeskne, 
kde padne los i mému národu, 
buď tam, kde ocel spravedlivá bleskne 
za plemen uhnětených svobodu, 

buď tam, ó Pane, 
kde proti křivdě právo svaté stane! 

Až národ plný zpupnosti a zloby, 
jenž loupí jiným volnost, vlast a řeč, 
a nad valnými zbitých plemen hroby 
i na druhé svůj tasí kletý meč, 
až léčkou zisku, postr'achem a lesU 
ku praporům svým připne světa půl, 
by druhou podrobil své kruté pěsti 
a pak i pomocníkům pouta skul -

tam nebuď, Pane, 
tam nechať hněv tvůj bleskem pomsty vzplane! 

Až druhý líd, jenž sotva z jařma šíje 
sám vypjav, jiné poutá vokovy, 
je tupí, vraždí, z jejich bídy tyje 
a k jejich nářkům smích má surový. 
až národ ten, jenž cizí sílou straší, 
sám trpaslík, v boj vyzve onu moc, 
jež nocí, dnem zlé svědomí mu plaší, 
jsouc jeho rabům hvězdou v žalu noc --... 

tam nebuď, Pane, 
tam nechať metla Tvého trestu vzplane! 

Až budou ústy chvástavými lháti, 
že za osvětu, volnost pádí v seč, 
i jméno Tvé za clonu křivdy rváti -
Ty přehluš hromem pokryteckou řečI 
N ech! přestrojí se za rytíře ducha, 
za vojsko. světla proti barbaru: . 
hlas pravdy, práva dojde Tvého ucha 
přes licoměrných zbojců fanfáru -

Svým bleskem, Pane, 
spal třásně liché, lží a klamem tkané! 

Buď tam, kde škůdcům hrabivým se bráni 
rod ubohý, jenž snášel věky žal, 
a život, jazyk, svobodu si chrání, 
ty statky drahé, jež z Tvých rukou vzal, 
kde o svůj úděl světový se hlásí. 
o štěstí své a slávu budoucí, 
buď tam, kde bídným vzchází hvězda spásy.
Ó vyslyš vlídně prosbu horoucí: 

Buď tam, ó Pane, 
kde slza lidu ztýraného kanel 

Sv. Čech: Jitřní písně. 1887. 
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Anglo~německé soupeřství. 

Zatím král Eduard odejel 10. srpna z Lon
dýna, aby 13. srpna blahopřál v Išlu císaři Fran
tišku Josefovi a aby se sešel s německým císa
řem v Kronbergu. Neustálé rozmnožování ně
meckého loďstva vzbudilo v Anglii obavy, po
něvadž Němci je zesilovali hlavně válečnými 
loďmi a křižníky onoho typu, jenž byl určen 
k boji proti nepříteli poblíž německého pobřeží. 
V Anglii v té době zuřil spor mezi zastánci loď
stva, rovnajícího se loďstvům dvou po Anglii 
nejmocnějších námořních států, neboli t. zv. 
"Two Power standard", a mezi zastánci loď
stva menšího. Lloyd George, který se stal kanc
léřem pokladu v kabinetě, jejž utvořil Asquith 
po demisi sira Henry Campbell-Bannermana, 
byl pokládán za přívržence menšího loďstva, 
naproti tomu Reginald Mac Kenna, jenž byl jme
nován prvním lordem admirality, zastával se 
oné nepopíratelné převahy na moři, která byla 
pro Anglii životní nutností. Jistý populární kon
servativní poslanec mne uvedl za mé krátké 
červencové návštěvy v Londýně k Lloydu Geor
geovi; shledal jsem, že je nepřístupný všem argu
mentům, dokazujícím nutnost t. zv. Two Power 
standard. Učinil však na mne tak zvláštní do
jem, že jsem řekl svému konservativnímu pří
teli: "Tenhle muž bude jednou naším vtidcem." 
"Nesmysl," odpověděl, "Lloyd George je pří
jemný chlapík, ale při tom téměř revoluční de
magog. Víte snad hodně o zahraniční politice, 
ale anglické politice nerozumíte." "Lloyd George 
je snad demagogem," odpověděl jsem, "ale ne
dělá na mne dojem člověka přespříliš liberál
ního. A nemyslím, že jeho nynější radikalismus 
se nezmění." 

V Londýně se také hovořilo o návrhu na 
anglo-německé námořní prázdniny neboli o do
hodě ponechati námořní postavení obou států 
beze změny; k těmto hovorům dal podnět dopis, 
který v březnu napsal německý císař prvnímu 
lordu admirality v Campbell-Bannermanově ka
binetě, lordu Tweedmouthovi. Mimo to bylo ve
řejným tajemstvím, že král Eduard je příznivě 
nakloněn přátelské dohodě, která by zmírnila 
anglo-německé soupeřství na moři. A když se 
král setkal s německým císařem v Kronbergu, 
předpokládalo se, že spolu rozmlouvali o mož
nosti takové dohody, 

Při příležitosti královy návštěvy jsem odejel 
jako obyčejně do Išlu a do Mariánských Lázní. 
Vyslanec sir Eduard Goschen, který cestoval 
z Lince s králem, oznámil mi brzy po svém pří
jezdu do Išlu, že bude ke své mrzutosti v listo
padu přeložen z Vídně do Berlína. Král, jak se 
zdálo, navrhl německému císaři, aby sira Franka 
Lascellesa v Berlíně vystřídal anglický vyslanec 

v Mnichově sir Fairfax Cartwrightj ale tento 
návrh nebyl příznivě přijat pro domnělé proti
německé sklony síra Fairfaxa Cartwrightaj po
tom bylo nadhozeno jméno sira Eduarda Go
schena, a německý císař je uvítal. Sir Eduard 
div neslzel. "Musím jíti," řekl. "Nemohu to králi 
odepříti. Ale cítil jsem se ve Vídní doma a jsem 
si jist, že mé poslání v Berlíně skončí neúspě
chem, neboť tam nebude prostředků k odvrá
cení katastrofy. Německý císař nebude chtíti 
slyšeti o našich návrzích na námořní dohodu, 
neboť předstírá, že tempo udáváme my a ni
koliv Německo. Německo je nevinná ovečka, 
kterou my obviňujeme, že nám kalí vodu. Bu
de-li tímto způsobem pokračovati, konflikt mezi 
námi a Německem jest jen otázkou času," 

Brzy po odjezdu králově z Išlu bylo zřejmo, 
že jeho jednání s císařem Františkem Josefem 
nemělo mnohem hladšího průběhu než porady 
v Kronbergu. František Josef byl hluchý ke krá
lově žádosti, aby hleděl přesvědčiti německého 
císaře o nebezpečí, jež hrozí z neomezeného 
námořního zbrojení mezi Německem a Anglii. 
Německý císař totiž předešel krále a podal cí
saři Františku Josefovi zprávu o kronberských 
poradách, v níž se mu podařilo jej pře~věd~iti, 
že skutečným úmyslem krále Eduarda Jest ISO

lovati Německo. Král byl trpce zklamán a 
krátce potom v Mariánských Lázních mi dal 
nepřímý důkaz své rozmrzelosti. Jednou pozdě 
večer jsem dostal z Vídně telefonickou zprávu, 
že se císař František Josef velmi nachladil a že 
se lékaři obávají zánětu plic. Domnívaje se, že 
král si asi bude přáti poptati se osobně telegra
mem po zdraví císařově, informoval jsem o tom 
jeho podkoního. Příštího dne mi král poděkoval 
za zprávu, ale dodal chladně: "Řekl jsem Go
schenovi, aby se poptaL" Pak změnil předmět 
hovoru, otázav se, co soudím o politických vy
hlídkách. 

"Rakousko-Uhersko, Sire, chystá se anekto
vati Bosnu a Hercegovinu. A myslím, že by
chom k tomu měli brzy zaujmouti stanovisko," 
řekl jsem. . 

"Tomu nemohu uvěřiti." odvětil král. "Uvede 
to do varu celou Evropu. Jaký máte důkaz? 
Císař František Josef mi něco podobného ani 
trochu nenaznačil. Ne, nemohu tomu věřiti." 
"Důkazu nemám, Sire," odpověděl jsem, "ale 

visí to ve vzduchu. Nedávno se mne dotazoval 
na můj názor v této věci jistý vlivný rakouský 
úředník, který by nebyl tak hovořil, kdyby 
tento plán nebyl již uzrá1." 

"Přesto isem přesvědčen, že nemáte pravdu," 
odpověděl král. "Císař by mi byl jistě něco 
o tom řekl." , 

K tomuto hovoru došlo dne 15. srpna, dva dny 
po králově příjezdu do Mariánských Lázní a tři 
dny před rozhodnutím anektovati Bosnu a Her
cegovinu, jež bylo učiněno ve Vídni v den císa
řových narozenin. Žádný z rakouských hodno
stářů, jež král jako obvykle dne 18. srpna pozval 
na banket, pořádaný na počest císařských na
rozenin, neměl patrně tušení o tom, co se děje; 
vzpomínám' jen, že král byl na banketě ve 
zvláště . roztomilé náladě a že sir Eduard Go
schen mne požádal, abych si s ním příštího dne 

* 

zahrál golf. Náhodou jsem však příštího jitra 
obdržel sdělení od sekretáře francouzského mi
nisterského předsedy Clémenceaua, že Clémen
ceau by se rád se mnou sešel téhož rána v Kar
lových Varech. Clémenceauovi napsal totiž je
den jeho rakouský příbuzný, s nímž jsem se se
šel v Išlu, aby hleděl se mnou navázati styky. 
Měl jsem nejvyšší čas, chtěl-li jsem stihnouti 
vlak do Karlových Varů, Poslal isem proto siru 
Eduardu Goschenovi vzkaz, vysvětlující mou 
nepřítomnost, spěchal jsem na nádraží a na
vštívil v udanou hodinu Clémenceaua. Nesetkal 
jsem se s ním od ledna roku 1895, kdy tak ne
vrle odmítl mou žádost o interview, osvětlující 
resignaci presidenta Casimira PéTÍera. Tento
kráte byl zdvořilejší, ale stejně prudký. Jeho 
hovor byl tak hlučný a rychlý, že se podobal 
jízdě expresního vlaku. Téměř dvě plné hodiny 
pouštěl uzdu své výmluvnosti. Kritisoval s pře
kvapující otevřeností anglickou veřejnost, angli
ckou vládu, sira Eduarda Greye a britské stát
níky vůbec. Bránil jsem Anglii, jak jsem nejlépe 
dovedl, a zkoušel jsem opláceti mu stejným dí
lem. Čím prudší byl boj, tím Clémenceau měl 
z něho, jak se zdálo, větší potěšení. A rozešli 
jsme se spolu velmi srdečně. 

Druhého dne mne vypeskoval sir Eduard Go
schen za to, že jsem nedostál slovu a "zkazil 
mu celé odpoledne". Neobdržel totiž mého 
vzkazu. Když jsem mu vysvětlil, kam jsem mu
síl jíti, tázal se mne, byl-li Clémenceau zají
mavý, Naznačil jsem mu v několika zběžných 
rysech obsah rozmluvy. "Mohl byste mi napsati 
o ní několik řádek? Vyzvídal. "Clémenceau a 
Izvolskij budou totiž šestadvacátého u krále na 
lunchi. A bude-li Clémenceau mluviti ke králi, 
jako mluvil k vám, král by měl býti na to pře
dem připraven. Udělejte mi tedy několik po
známek, abych mohl krále varovati." Domnívaje 
se, že moje poznámky bude čísti jenom vysla
nec, který králi poví pouze jejich hlavní obsah, 
sepsal jsem důležitější část rozhovoru pokud 
možno tak, jak Clémenceau mluvil. Dvacátého
šestého Clémenceau a Izvolskij vskutku přijeli. 
Po lun chi měli oddělené rozhovory s králem na 
balkoně hotelu "W eimar". Domnívaje se, že sír 
Eduard Goschen již nebude potřebovati mých 
zápisků, požádal jsem ho sedmadvacátého, aby 
mí je vrátil, poněvadž jsou jediným záznamem 
o rozhovoru, který jsem měl s Clémenceauem, 
Zdálo se, že přišel do rozpaků, a řekl, že se 
pokusí nalézti je. Naznačil jsem mu potom, že 
bych je napsal znovu, jestliže je roztrhal nebo 
spálil. "Ne," vysvětloval mi, "věc je v tom, že 
jsem neměl dosti pokdy informovati krále dů
kladně a tak jsem mu dal vaše poznámky; Clé
menceau mu pověděl přesně' totéž co vám, takže 
král poslal vaše poznámky siru Charlesu Har
dingeovi do zahraničního úřadu jako zprávu 
o svém vlastním hovoru s Clémenceauem. Ale 
budu hleděti, abych je co nejdříve dostal od 
Hardingea zpět." 
Ač vyslanec byl vždy upřímný, domníval jsem 

se, že mne škádlí. Kdybych byl psal poznámky 
pro krále, byl bych jistě vypustil některé sil
nější výrazy Clémenceauovy. Ale když se od
poledne 29, srpna král vracel z kroketového 
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dvorce, ležícího poblíž goHovéh~ ~l~bu, poky
nul mi a řekl: "Kdybyste byl uvereJml svou roz
mluvu s Clémenceauem ve svém listě, a kdyby 
se jí byl Clé~enceau vna~čiI :t;~zpamět, ,nebyl by 
mohl odříkab ke mne presneJl to, co Je ve va
šich poznámkách. Proto jsem je poslal Hardin
geoví. Ale dostanete je zpět, dostanete je zpět." 

"Kdybych byl věděl. Sire, že byly určeny pro 
Vaše Veličenstvo, byl bych je napsal pečlivěji. 
Myslil jsem, že mají býti pouze jakési a i d e-
mém o i I' e pro vyslance." . 

"Jsou výborné," řekl král, !fa poslal jsem je 
Hardingeovi. Ale Clémenceau mluví - ovšem _ 
trochu s francouzského stanoviska." 

"Zcela správně, Sire," odvětil jsem, "ale mu
síme míti na paměti, že Clémenceau je tak vy
hlášeným anglofilem, že pokládá za své právo 
mluviti s námi se svrchovanou otevřeností. A co 
dnes říká hlasitě Clémenceau, šeptá si většina 
Francouzů - a všichni to budou volati, jestliže 
dojde k evropské krisÍ, a my těžko pochopíme 
její důležitost." 

"Jsem stejného názoru, jsem stejného názoru," 
odpověděl král. "Clémenceau jest opravdový 
přítel své vlastní země a také Anglie. Dostanete 
své poznámky zpět." 
• Dne 30. září roku 1908 sir Eduard Goschen 

mi vrátil ve Vídni moje poznámky. Nebylo na 
nich nic změněno mimo jednu významnou věc. 
Místa, jež jsou v další části vytištěna proloženě, 
byla podtržena červeným inkoustem, což podle 
všeho učinil král. 

Poznámky o rozhovoru s Clémenceauem. 

Egypt. 

Clémenceau vyslovil důrazné mínění, že egyptskému 
národnímu cítění by měly býti uči!něny některé ústupky 
mírně liberálního a konstitučního rázu. Budou-li učiněny 
rychle a obratně, pak takové ústupky podle jeho názoru 
dovedou neutralisovati "mladoegyptské" hnutí, jež bude 
jistě posíleno mladotureckým příkladem. A zachrání 
Anglií, která je liberální a konstituční zemí par e x c e l
len c e, před málo záviděníhodným postavením, v němž 
by byla nucena odpírati liberálnímu hnutí anebo povolo
vati: lidovému tlaku. 

Odvážil jsem se poukázati na to, že v tak orientální 
zemi, jako je Egypt, jest stejně nutno vyhnouti se zdání 
strachu; kdyby ústupky byly příliš rychle povoleny 
egyptským nacionalistům, přisuzovali by je bázni a žá
dali by více. A kdyby "VÍce" nemohlo býti poskytnuto, 
situace byla by ještě horší, než kdyby ústupky vůbec 
poskytnuty nebyly. 

Clémenceau odpověděl, že to jest "question de doigté 
et de légereté de main"'); ale podle jeho mínění anglo
egyptské Úřady by měly brzo vypracovati program libe
rálních reforem a začíti s jeho prováděním. 

Anglie, Německo a Francie. 

Clémenceau byl již zpraven o ne zcela uspokojivém 
výsledku hovorů ve Friedriehshofu (Kronbergu), v níchž 
šlo o otázku anglo-německého námořního zbrojení. Vy
slovoval značné obavy z mezinárodních vyhlídek a zdálo 
se že pokládá konflikt za pravděpodobný. 

"Myslím," řekl, "že konflikt přivodí něj a k Ý n e
rozumný čin anglických politiků anebo 
nevčasné hnutí v anglickém veřejném mínění. V Anglii 
nechápou dosti dobře nebezpečného postavení Francie. 
Ač se tam mnoho mluví o německém vpádu, nikdo ho 
vážně nepokládá za možný; a nijak nezesláblo přesvěd
čení, že anglické loďstvo je dosti silné, aby v případě 
potřeby zničilo německé loďstvo. Ale pro Francií ne
bezpečí vpádu je velmi akutní. Víme, že v předvečer 
války mezi Německem a Anglií německé armády vpadnou 

0) otázka obratnosti a lehkosti ruky. 
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do Francie skrze Belgii a že Německo bude Ve Francii 
hledati náhradu za škody, jež pravděpodobně utrpí od 
Angličanů na moři. A jak nám může Anglie pomoci? 
Zničením německého loďstva? L'Angleterre feraít ainsi 
un beau 'rou dans ľ eau. *) Roku 1870 nebylo německého 
loďstva, a Prusové přece vtáhli do Paříže," 

"Když jsem se tázal sira E. Greye, co učÍní Anglie, 
jestliže Němci vtrhnou do Belgie a opanují ji, odpo
věděl: "Vzbudí to v Anglii velké pobouřeni," Francie 
nepotřebuje poboUření, nýbrž pomoci. V Belgii by 100.000 
mužů mnoho nezmohlo, ale 250,000 anebo 500.000 by již 
dovedlo změniti průběh války. Ale za nynějších poměrii 
Anglie by mohla odeslati 100.000 mužii jen s největšími 
nesnázemi. Vaše teritoriální armáda je hračka. Jsem pře
svědčen, že naše postavení hude dotud svrchovaně ne
bezpečné, dokud Anglie nebude míti řádné národní 
armády. 

Poznamenal jsem, že anglické veřejné míněni se stále 
více kloní k vybudování silné národní armády, organi
sované přibližně podle švýcarského systému,a že ani 
dnes Francie nemůže posuzovati vojenské hodnoty spolku 
s Anglií výlučně se stanoviska přímé vojenské pomoci, 
kterou hy Anglie v případě potřeby mohla poskytnouti; 
je třeba míti také na mysli, že Francie díky britskému 
přátelstVÍ by mohla dopraviti z Alžíru a Tunisu největší 
část svých koloniálních vojsk, že dobrý poměr k Anglii 
a HaHi by Francii umožnil odvolati 250.000 mužů alpské 
armády, která byla dříve rozložena u italských hranic, 
a soustřediti na východě všechny posádky z měst ·sever
ního a západního pobřeží. 

Clémenceau na to odpověděl, že s potěšením četl, jak 
se nedávno Hyndman a jiní význační angličtí socialisté 
marxistického přesvědčení vlastenecky vyslovili pro ná
rodní armádu. Dodal však, že do utvoření armády jest 
ještě daleko; a kdyby také bylo dost lidí, není pro ně 
dosti zbraní a střeliva. "Tyto věci," pokračoval, "není; 
možno improVÍsovati." "Vím, že vy Angličané se ne
chcete zaplésti do pevninské války, ale táži se vás, jako 
jsem se tázal Campbell-Bannermana, Haldana a Greye, 
je-li vaše politika táž, jako před sto lety - usiluje~1i 
totiž o to, aby Evropu neovládla jedna mocnost? Je-li 
taková, pak musíte pohleděti ve tvář skutečnosti. 

Jestliže dojde k válce a my budeme rozdrceni', proto 
že jste nám neposkytli včasné a účinné pomoci, budete 
později nucení vzíti na sebe závazky nesmírně větší, než 
ty. které jsou dnes žádoucí - anebo budete nuceni sklo
niti svou šíji před vítězem. Hlásal jsem tohle v každý 
"''lS '1. nedávno také v Tem p s u za návštěvy presidenta 
Fa,meresa v Londýně. Ale je těžko přiměti Angličany, 
aby se dívali na věcí s našeho stanoviska a pochopili 
naléhavost naší situace. Ně k t e f.í z va š i ch p o I i
t i k ů j s o u děs ní ne věd o m ci. Faktem jest, že 
An~He nemůže udržeti svého postavení v Evropě a ve 
svět., a že její přátelství k Francii nemůže býti záštitou 
'!'TOti překvapením. nebude-Ii míti přiměřené armády. 
Ce n'est pas a Trafalgar, qui était pourtant une Men 
brillante victoire navale, mais a Waterloo, qui étaÍt une 
bien petite bataille, que ľAngleterre a cassé Je cou 
a Napoléon." .') 

H. Wickham Sfeed: Třicet lel novinářem. 1892. 
Vzpomínky. 1. Praha 1927. 

v y h li d k y V E V rop ě. 

Politické hovory, jež jsem vedl v srpnu r. 1909 
s králem~·*)zanechaly ve mně nesmazatelný dojem. 
Jeho pochopení pro základní prvky evropské po
litiky bylo větší, než jaké jsem seznal u kterého
koliv současného státníka. Jeho starost o Evropu 
byla zrovna otcovská. Vyvěrala hlavně z vědomí, 
získaného osobní zkušeností a pozorováním, a 
z nepomíjejícího přesvědčení, že třebas Anglie 

*} Anglie by tak udělala pěknou ránu (díru) do vody, 
".f} Ne u Tr<JJfalgaru, což bylo přece skvělé vítězství ná

mořní, ale II Waterloo, což byla docela malá bitva, zlo
mila Anglie Napoleonovi vaz. 

••• ) s Eduardem VII. (Pozn. pořad.) 

je srdcem a hlavou Britské říše, byla vždy a musí 
býti stále více podstatnou složkou Evropy. Kdyby 
byl někdo nazva~ ,krá:e E~~arda filosof~n:,. by! 
by se usmál; ale zadny pohbk, a rozho~ne v~adny 
panovní~ v P?sl;dz:íc~ do~~ch nepredcll !;? 
v praktické statmcke fllosofll. Nebyl "chytry , 
ale zato nadaný. Pokud jde o zchytralost, 
belgický král Leopold rozhodně nad něj vynikal 
a také bulharský Ferdinand by jej byl asi po
razil v pouhých závodech vtipu. Ale žádný z nich 
neměl výborné vlastnosti krále Eduarda, totiž 
harmonické soudnosti, vyvěrající z dobré vůle. 
V srpnu roku 1909 byl znepokojen. Zdálo se, ž~ 
konec konců nevidí východiska ze situace, kterou 
vytVOřila nebo objasnila anekční politika. Cítil 
spíše, než viděl, že císař František Josef není 
pánem ve svém domě, a že by bylo zbytečno po
čítati s Rakousko-Uherskem jako s prvkem sta
bility. Nebyl malomyslný, neboť malomyslnost 
byla cizí jeho povaze. A třebas jeho zdraví bylo 
chatrné - nastaly chvíle úzkosti dokonce i za 
jeho pobytu v Mariánských Lázních - jeho po
chyby vyrůstaly spíše z předtuchy, že úloha za
chovati mír, jíž se zcela věnoval, časem se stane 
stále obtížněj šL 

Vyhlídky byly jistě znepokojující. Roztrpčení 
Ruska nad pokořením, jehož se mu dostalo 
opravdovým anebo strojeným ultimatem Německa 
ze dne 23. března bylo tak silné, že -car by se 
byl sotva odvážil podvoliti se ještě jednou. Mil' 
byl proto vydán na milost a nemilost přírodě, 
jež snad opět přivede Rakousko-Uhersko a Rusko 
do rozporu o nějakou balkánskou otázku. 
A útočná politika, kterou na Balkáně zahájil 
Aehrenthal, musila dříve nebo později vyvolati 
takovou příhodu, Bylo pravděpodobno, že Ně
mecko bude tuto politiku podporovati a připustí, 
aby Rakousko-Uhersko se znovu dostalo do ne
snází, čímž se mu umožní opakovati taktiku 
z března 1909, a bude-li Rusko nepovolné, udeřiti 
na Francii se zdrcující převahou, dříve než Rusko 
nebo Anglie budou moci poskytnouti Francii 
účinné pomoci, 

Proti tomuto nebezpečí existovala jen dvojí 
ochrana. Jedna záležela v prohloubení anglo:
francouzsko-ruské dohody a ve stále vzrůstají
cím poznání Anglie, že jistý stupeň vojenské po
hotovosti na její straně odstraší Německo; druhá 
záležela v rostoucím odporu nemaďarských a 
neněmeckých národů Rakousko-Uherska proti po
litice, která by je jistě všechny byla zotročila, 
kdyby byla měla úspěch. Názor anglického vy
slance sira F airfaxa Cartwrighta a jeho fran
couzského kolegy Croziera, že pěstěni srdečněj
ších styků s Rakousko-Uherskem překazí ně
mecké plány, zdál se mi povrchním a nebezpeč
ným. Věděl jsem, že německá nadvláda nad Ra
kousko-Uherskem, provozovaná s pomocí .dua
listické soustavy, a německý vliv v rakousko
uherském generálním štábu, bankách a tisku, 
byly daleko sHněj ší, než oba velvyslanci tušili. 
Mimo to jsem byl přesvědčen, že každé přílišné 
koketování mezi Aehrenthalem a západními moc
nostmi by jenom stupňovalo německé přání, aby 
by! odstraněn a aby byly provedeny německé 
plány ovhídnouti Evropu a blízký východ, dříve 

než rakousko-uherské slovanské národy a Srbové 
budou moci postaviti se účinně na odpor. 

Ačkoliv král Eduard nebyl v podrobnostech 
obeznámen s rakousko-uherskou situací, přece 
zhruba chápal toto postavení. A jeho přesvěd
čení, že by bylo chybou, kdyby byl v srpnu roku 
1909 blahopřál Aehrenthalovi, zesílilo ještě 
později, kdy se dověděl o výsledku Friedjun
gova procesu a když byly odhaleny metody, 
jichž používal AehrenthaL Na mne záhřebský 
velezrádný proces, Friedjungův proces a po
zdější doznání padělatele Vasiče působily 
ohromně. Do té doby jsem věřil, že Rakousko
Uhersko se může obroditi uvnitř, bude-li dynastie 
pracovati v souhlase se svými zjevnými zájmy. 
Ale důkaz, který tyto procesy a odhalení podaly, 
nasvědčoval, že dynastie nemá ponětí o svých 
vlastních zájmech a že jest ochotna dáti sankci
což císař František Josef a arcivévoda František 
nepochybně učinili - metodám nejen nemorá!: 
ním, nýbrž cynickým; přesvědčil mne, že, bude-ll 
kdy obroda Rakousko-Uherska možná, může býti 
jen vynucena na dynastii a na habsburské byro
kracii slovanskými národy, pracujícími spolu 
s prozíravějšími živly mezi rakouskými Němci 
a Maďary, Češi v Čechách, Slováci na Moravě 
a v severozápadních Uhrách, Slovinci v jižním 
Rakousku spolu s příbuznými Srby a Chorváty 
v Chorvátsku a Slavonsku, Dalmácii a Bosně 
s Hercegovinou, po případě i sedmihradští Ru
muni zdáli se jedinými činiteli, kteří by mohli 
kdysi provésti přeměnu Rakousko-Uherska v ja
kési habsburské Švýcarsko. S haličskými Poláky 
a Rusíny nebylo možno vážně počítati: Poláci 
byli zcela zauj aH myšlenkou národní pomsty a 
starali se příliš pečlivě o zachování svých zvlášt
ních výsad v Haliči, aby se vážně připojili ke 
hnutí, usilujícímu o vytvoření trvalé federace 
habsburských národů. Nadto byH tak nepřátelsky 
zaujati proti Rusku, že s uspokojením přijímali 
všechny habsburské nebo hohenzollemské ple
tichy, slibující nějaké výhody Polsce. Naproti 
tomu Rusíni byli příliš roztříštěni a politicky ne
pokročilí, aby byli mohli tvořiti stálou složku 
v nějaké budoucí kombinaci. Daleko důležitější 
v tomto směru byH sed!TIihradští Rumuni. Měli 
samosprávnou tradici a tvořili ve Východních a 
jihovýchodních Uhrách tak jednolitou většinu, 
že byli trnem v těle Maďarů, kteří tvořili hlavní 
pilíř systému, jímž Německo ovládalo Habs
burky. 

Proto jsem roku 1909 a 1910 začal vážně stu
dovati rozložení národnostních sil v Rakousko
Uhersku a raditi se s vůdci neněmeckých a ne
maďarských národností. Většinu jich jsem již 
znal, ač jsem předtím byl nakloněn považovati 
jejich cíle za chimérické. Tehdy jsem začal viděti 
v těchto cílech jediné prostředky, jimiž Habsbur
kové mohou býti zachráněni sami před sebou, a 
kterými snad může býti Evropa zachráněna před 
katastrofou - čili v nejhorším případě jedi
nou ochranu proti konečnému úspěchu německých 
plánů na ovládnutí Evropy a Východu. 

H. Wickham Steed: Třicet let novinářem. 1892-1922. 
Vzpomínky. 1. Praha 1927. 
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Pang.ermánský plán světového 
panství: BerUn-Bagdad. 

Moderní historik prý má podávat historii 
budoucnosti a moderní politik má předvídat vý
voj událostí - předvídání je měřítkem vědecké 
přesnosti. 

Shledal jsem si za vojny několik autorů, kteří 
ve formě románu nebo politického pojednání 
válku předpověděli; a:1e všecky ty tak zvané 
předpovědi vystihly skutečný vývoj velmi ne
dokonale. Podobně předvídal jsem válku také 
já. Od ruské revoluce 1905 revidoval jsem svá 
studia o Rusku a snažil jsem se pochopit pro
blém Ruska v jeho významu pro Evropu; do 
jaké míry se mi to podařilo, o tom dává svě
dectví můj spis o Rusku, V souvislosti s tím 
snažil jsem se vniknouti v jihoslovanský a bal
kánský problém - a právě odtud čekal jsem 
tuto válku, pravda, později než vypukla, a ne 
tak ohromnou. Na jaře roku 1914, před sara
jevským atentátem, jsem podnikal kroky k usmí
ření Srbů a Bulharů, protože isem se obával ne
přátelství Bulharska proti Srbsku v budoucí 
válce. Mé prostředkováni se mi na straně srb
ské dařilo - je to zajímavý důkaz, že odpo
vědní politikové srbští byli přístupní rozumným 
kompromisům, jak ostatně dokázali za na
pětí s Rakouskem po okupaci. Vzpomínám 
svého prostředkování mezi ministrem Pašičem 
a hrabětem Berchtoldem. 

Mé předvídání nebo skromněji a lépe řečeno 
očekávání války zakládalo se také na pečlivém 
pozorování Rakousko-Uherska a Německa a na 
stopování pangermanistického hnutí a jeho his
torické a politické literatury. 

Pangermanismus podle jména označuje sjed
nocení Němců nebo v širším smyslu Germánu 
vůbec; podobně užívá se termínů: panslavismus, 
panskandinavismus a j. Dnes pangermanismus je 
předně filosofií dějin, dějin německého národa 

. a celého lidstva; je to pokus, soustavným stu
diem historického vývoje a stavu Německa a 
ostatních zemí určit místo německého národa 
mezi národy v historickém vývoji; zároveň pan
germanismem rozumíme politické úsilí a hnutí, 
založené na pangermanistické teorii. 

Veliká francouzská revoluce a následující re
akce a restaurace, pak revoluce menší, jakožto 
pokračování revoluce veliké, obracely pozor
nost nejširších vrstev na protivy a boj starého 
a nového režimu a živily teorie a pokusy o lepší, 
co možná definitivní reorganísaci státtr, národů 
Evropy a lidstva; v té době vzniká uvědomělý 
socialismus. Teoreticky doba nalézá svůj výraz 
v nové, vědecké historiografii. Filosofie dějin 
pěstuje se u všech národů, kvete historie, eko
llOmika a vůbec všechny společenské vědy; 
ustaluje se sociologie jako soubor všech těchto 
speciálních pokusů, jako věda o lidské společ
nosti a jejím vývoji. Zároveň se politika prohlu
buje vědecky. 
Němci záhy stáli v popředí tohoto teoretic

kého i praktického hnutí; filosofie dějin, počí
najíc Herderem, a s ní historie stávají se přímo 
národními obory; německá filosofie po Kantovi 
je podstatně historickou (Fichte, Schelling, He-
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gel atd.'). Socialismus a speciálně marxismus je 
po výtce historický, se svou určitou filosofií dě
jinj evolucionismus (darwinismus) zesiluje tento 
zvláštní historismus. Němci vynikají také ve 
všech speciálních společenských vědách, v eko
nomice, a zejména ve státní vědě a v studiu 
práva. 

Nejen vědy společenské, i vědy přírodní vě
nují se studiu stavu německého národa. Bio
logie na př. spekuluje o správné a laciné vý
živě jednotlivce a mas, o podmínkách síly a 
zdraví národa; chemie slouží témuž cíli a usi
luje o zdokonaleni hmotného podkladu národ
ního bytí vůbec. 

Na tomto širokém vědeckém a filosofickém 
podkladě organisoval se v poslední době pan
germanismus jako filosofie a politika němec
kého národa; Lagarde je jeho čelný filosofický 
a teologický representant, Treitschke jeho his
torik, císař Vilém jeho politik. Organisoval se 
celý systém teoretického a praktického panger
manismu: spolky a společnosti, rozšiřující učení 
publikací spisů, map. časopisů a revuí, le
táků atd. 

Stopoval jsem toto hnutí pečlivě; to mne při
vedlo v osobní i písemný styk s některými vy
nikajícími pangermanisty, Constantinem Frant
zem a Lagardem samýmj poznání pangerma
nismu, hnutí a literatury mne vedlo k očeká
vání této války. Bylo mi divno, jak málo se pan
germanismem zabývali Angličané a Francouzi; 
své krajany upozorňoval jsem na hrozící nebez
pečí články a přednáškami. Chystal jsem se na
psat přehled pangermanismu a analogických 
hnutí a směrů u jiných národů - válka mne 
předešla. Za války, nemaje své knihovny a 
rukopisů, zabavených rakouskou policií, mohl 
jse·m jen zhruba a více zpaměti na věc upo
zornit. 

Pangermanismus hned se samého počátku 
nebyl pouze teorií a politickým ideálem, nýbrž 
také výrazem politického vývoje německého 
národa. V 18. století Němci, jako jíní národové 
v Evropě, cítili již silně národně; úsilí o sjedno
cení četných německých států a státečků bylo 
legitimní, stejně jako úsilí Italů a jiných národů 
po sjednocení. Problém stával se těžším, když 
šlo o sjednocení s částmi národa, žijícími 
v neněmeckých státech. Tu vznikal především 
těžký problém poměru Německa, vedeného 
Pruskem, k Rakousku; upravení tohoto poměru 
bylo vyžadováno staletým vývojem, zejména od 
dob reformace a antireformace, když se Prusko 
stalo představitelem protestantismu, Rakousko 
katolicismu a antireformace, Mimo Rakousko a 
Uhersko jsou Němci ještě ve Švýcarsku; na 
Rusku jsou německé kolonie v baltických pro
vinciích z dob rytířských řádů a hansYi emi
grací vznikaly německé kolonie v novější době 
na ruském východě, v Polsku, ve Spojených 
státech, v Jižní Americe a v Africe. Po sjedno
cení Německa 1870 Bismarck zahájil (1884) ko
loniální politiku, sahající do Afriky, Asie a 
Australasie. 

Energická industria1isace Německa po 1870 
svazovala s Německem netoliko kolonie, nýbrž 
i ostatní země; Spojené státy, Rusko, Anglie a 

Indie Rakousko-Uhersko, Halie, Holandsk?, 
švýc~ry, Brasilíe, Argentina dostalY,se s N~
meckem do intimního s~ojení .~bc?odmho -:,n~
mecká "pénétration p~ctflque v ), J~k se ,teď. nka, 
byla všude velmi účmná. NemcI nalez~h. pro 
svou industrii dostatek odbytu a dovedh s~ ~a
opatřiti nutné suroviny a polotovary CIZlCh 
zemí' císař Vilém dal výraz skutečnému stavu 
věci,' když Němce odkazoval na moře. 
úspěšná industrialisace a sv.ětová tržba suge

rovaly světové panství ~ zesl!o~aly t~~to ~ra
dičnÍ ideu německého lmpenahsmu nmskeho 
císařství; poražením Nap?leona III. Prusko ob
novilo středověké imperlUm, Rakouskem 1806 
zrušené' Zollverein a Bund byly přechodem 
k industrialisaci a k imperialismu. 

ještě za války jsem našel dosti. politi~ký~h 
lidí kteří pangermanismus odbývah pokrcemm 

, . .. t d t k' ramen a úsměškem - "utopIsmus , "s u en s a, 
profesorská politika". 

Bismarck upravil po 1866 nesnadný poměr 
k Rakousku. Dosáhl toho, že Rakousko po :t:0 -

rážce bylo odstraněno z Ně~e:~a bez ztrat>: 
území a za nicotný poplatek j setril takto osobnl 
ambice Františka Josefa a připouta~. si }~.a: 
kousko jako oddaného spojence. Ma~an! :t:nJ~h 
na milost zeslabenými Habsburky a zlskanl pre
tvořením Rakouska v dualistické Rakousko
Uhersko, po 1867 přilnuli k Německu .. Pru~k? 
mělo takto 50milionovou říši ke své dISpOSICI; 
také Lagarde určil poměr Rakouska k Německ~ 
jako kolonie Německa. Němci v ~akous~u stah 
se nejradikálnějšími pangermamstYi Blsmar~k 
byl chytrý dost, že se jich zříkal ("Herbstzelt
lose"·"), ale pangermánskou student~?u depu
taci z Rakouska nabádal, aby se uClh slovan
ským jazykům, chtějí-li slovanské národy opa-

novat. . dk" R 
Okupací Bosny a Hercegovtny, o v a~a~lO a-

kousko-Uhersko na Balkán a Clsar Vtlem vz~
hájil aktivní politiku turkofi1skou, pokracuJe 
v politice Bedřicha Velikého; po_ Řec~u Rumun
sko, Bulharsko, Albanie, ba 1 Cerna. Hora za.
opatřeny německými dynastiemi a p';'tnceznam1. 
Turecké vojsko obdrželo pruskév tnstruktory 
atp. Rakousko-Uhersko stalo se Nemec~u "mo
stem" na Balkán a do bližší Asie a Afnky. 

Trojspolek svázal nejen ~ak?u.sko-Uher~ko 
s Německem, nýbrž odzbroJtl.l !talsk~u lre
dentu - Lagarde a pangermám durazne obha
jovali Terst a Adrii pro Německo. Němečtí ka
pitalisté zároveň velmi dovedně~, bez. velktch 
investicí, okupovali znač~ou, cast ltalsk!,ch 
bank, němečtí profesoři, uČitele ~ masa mensl<:,h 
turistů byli v Halii účinnými agItátory y~o ~e
mecko. Starší vliv anglický byl do znacne mlry 
paralysován. . h l' 

Tento skutečný vývoj Německa a Je o po 1-

tického vlivu v Evropě a v celém světě blížil s~ 
ideálům pangermánského imperialismu; ,!stáhl 
se zejména pojem Centrální Evropy pod nemec
kým vedením - Německo, Rakousko-Uhersko, 
Balkán a Turecko. Tato Centrální Evropa, ob
sahující Turecko, přirozeně se přičleňovala 

*) pokojn~ pronikání. 
**) lidé bez podzimu, kteří neuzrají. 

k Asii a k Africe, v níž získány značné ko
lonie; pangermánští spisovatelé :nl~ví l?roto 
o doplnění Centrální Evropy Centralm Afnkou. 
Rakouský pangermán ustálil heslový program: 
Berlín-Bagdad, kteréžto heslo by s~ dalo ~o
cela dobře nahradit heslem: Berhn-Kalro. 
Z Berlína do Bagdadu vede ce~.ta P~~s Prahu, 
Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Sv~fll,v Canhradj d? 
Kaira vede táž dráha, a kratsl pres Prahu, VI
deň Terst a Soluň mořem k Suezskému kanálu, 
k italskému a f;ancouzskému pobřeží afric-
kému. 

K hlavnímu jádru Centrální Evropy panger-
máni připojují ještě země skandinávské, Holand: 
sko a Belgii (Antverpy!) a Švýcary; tytov.ze~~ 
zdrželivější pangermáni chtěli by .pnpojlb 
k Říš! ve volné formě federace nebo 1 ekono
mick~ unie. Důrazněji však přisvojují si slovan
ské a jiné pohraniční země na západě ~u~ka, 
Ruské Polsko a Ukrajinu, baltické provtnCle a 
Litvu. Z Berlína do Bagdadu lze také přes V~r: 
šavu, Kyjev, Oděsu a Trapezunt. P~g~rm~n1 
vzpomínají starých germánských V:~TJagu v~ Je
jich pochodu na Cařihrad a odkazu]1 na· prlklad 
německé hansy. v. 

Heslově pangermáni často mluví o monch: 
Baltickém, Černém, Egejském,. Červené:n v a 
o Perském zálivu; plán. vyznačuje se !ake re
kami: Rýn, Dunaj, Visla, Dněpr, a kanaly, s~o
jujícími tyto řeky a umožňujícími. n~mecky~ 
lodím dopravu ze Severního a Balb~keho m~re 
do moře Černého a Egejského. Z:; va~ky s~ p:e
třásají velmi pilně potřebr;á .kana1?va spoJ':,m a 
zdůrazňují se některé lokalm ambice a potreby 
(jako Mnichov-Bagdad, Hamburg-B~g?~d atp.): 

Politický hrot pangermánského USIll .?braCl 
se na tři světové strany: n~ zápa?, n~yh, na 
východ; proti Francii a ~ngh~! pr~b !talu a Ba~
kánu, proti Rusku. Proh Italn, zeJme~a od tr?J
spolku nápor byl slabší, pangermám spokOJO
vali se' spolkem s Halíí, zabezpečujícím Terst a 
Adrii- proti .Francii po přičlenění Alsask~-Lot
rinsk~ také se dělaly menší požadavky, ~lce s.e 
obracela rozhořčenos~ proti fr,a~<:ou~ske poli
tice revanche a hrozdo se defmibvn~m. zlom~
ním Francie. Francii mnozí •• 'pa?g~r~~m p~kla
dali za quantité négligeable ), z~ J': )IZ, mala (~? 
milionů proti 68) a že bude relah~ne stale menSl, 
že je jako románští národové vubec, degenero: 
vaná:' že svou roli již dohrála. Zato uka~ov~h 
pangermáni na Belgii a Holandsko. (kolome vy
chodoindické)j novému kursu hod:l by se b,,:l
gický břeh kanálu, je k němu z N e~eck~ ~hze 
než přes severní Francii a k tomu Flamo:,e, Jak? 
Holand'ané, reklamováni jakožto kmen n,:mecky. 
O Antverpách a jejich významu pro Nemce Je 
celá pangermánská literatura. . 

V popředí diskusí a plánů stály vša~ ~gh~ 
a Rusko. Industriální rozpětí, budov~r;l ,veh
kého loďstva k opanování mOří'i. kolomalm J?o
lítika v Africe a naposled v ASll a Australu a 
zjevný plán Berlín-Bagdad vedly Německo 
proti Anglii. S Ruskem Prusko až do Bi~marcka 
bylo ve výhodném přátelství; ale týž Blsmarck, 
připojiv k Německu Rakousko a tím Balkán, 

."*) nepatrná veličina. 
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· vt V vl'ce Vilém se svou tureckou a asijskou 
a Jes e " R k d . l' l"tíkou pořád YIC a VICe us u se o clzova 1. 

a jednotné organisace všech sil; k tomu Ně
mecko ~trategicky a politicky (plán a cíl vojny) 
bylo př1praveno, kdežto spojenci připraveni ne
byH, nedovedli své roztroušené síly spojit a ne
měli jasného a jednotného plánu. Odtud počá
teční strategická výhoda Německo-Rakouska. 
Německo-Rakousko mělo a má určitý. právě 

V~:ledek byl, že Anglie se dohodla s Ruskem, 
a vznikla čtyřdohoda. 

Mezi pangermány vznikl dvojí směr; jedni 
prohlašovali Rusko za nebezpečnějšího nepřítele 
Němců, druzí AngličanYí proti Rusku vystupo
vaH zejména baltičtí Němci, jako Schiemann, 
Rohrbach a j., proti Anglii hrabě Reventlow a 
přivrženci. Bismarckovu politiku vůči Rusku 
hájil profesor Hoetzsch a mnozí konservativci, 
Rohrbach nabízel proti Rusku ruku Angličanům. 
Odpůrcové Ruska ukazují na velikost Ruska 

a jeho ohromného počtu obyvatelstva v neda
leké budoucnosti a usuzují z toho, že Rusko je 
pravým nebezpečím Německa; Anglie je odlou
čena mořem, nesousedí přímo s Německem, 
v Evropě je malá, její síla spočívá v loďstvu, 
Německu proto nemůže být nebezpečna; Ně
mecko bude míti loďstvo, čelící Anglii. Jeho 
armáda, doplněná armádou Rakousko-Uherska, 
balkánských států a Turecka, po případě i ltalie, 
dovede čelit Rusku i Francii. 

p~ngermány podrobně vypracovaný plán; od 
Vlléma až k důstojníkům a vojákům každý kom
batant směřuje k témuž cíli, ví, zač bojuje - ta
ková připravenost programová je velikou vojen
skou silou. Rozumí se, že Němci musili měnit 
s~~ strategické plány a metody, je pravda, že 
pn vší prozíravosti také mnohého nevěděli ne
poznali, nedovedli, přesto pangermanismu~ jim 
yalně napomáhal; proti spojencům, kteří byH 
Jeden od druhého odloučeni, užívali s výhodou 
taktiky Horatia Cocla. Kontinentální Rusko za
tím zeslabeno - přijde na řadu námořská 
Anglie - tam ukazuje směřování k mořím _ 
Baltickému, Černému, Jaderskému, Egejskému, 
Červenému, Perskému. 

Vznik a vývoj války se úplně řídí panger
mánskou politikou. Rakousko-Uhersko, jakožto 
avantgarda na Balkáně, vrhlo se na malé Srbsko 
a provokovalo tím Rusko; Německo "musilo" 
jít se svým spojencem; Turecko a Bulharsko se 
připojily a německá Centrální Evropa byla vo
jensky zorganisována. Poražení Ruska a Srbska 
přenechávalo se Rakousku, Německo chtělo 
s největší rychlostí porazit Francii, dříve než 
by se Anglie vojensky připravila, proto také 
vtrhli do Belgie. Válečného vystoupení Anglie 
Němci nečekali a v tom se mýlili, jak se také 
mýlili v posuzování Francie - chtěli být v Pa
říži za několik málo neděl; mýlíli se také ve 
vojenské síle Ruska, v rakouské armádě a íe
jích vůdcích se také mýlili a neočekávali, že 
Amerika se připojí ke spojencům. Ale přesto 
pangermánský plán zatím uskutečněn. 

Dnes německá Centrální Evropa vypadá takto: 
Německo má 68 milionů obyvatelů; k tomu dis
ponuje Rakousko-Uherskem (51), Bulharskem 
(51/2) a Tureckem (21) - 146 milionů. Už toto 
číslo stačí, aby Berlín mohl čelit Rusku, největ
šímu státu Evropy; má sice Rusko o 30 milionů 
obyvatelů více, ale nedostatek železnic a silnic, 
řídkost obyvatelstva na ohromném teritoriu a 
konečně zaostalost po ekonomické, finanční a 
kulturní stránce dává Centrální Evropě roz
hodnou převahu. Převahu nejen proti Rusku, 
nýbrž i proti Francii. 
Německo okupovalo ještě Belgii (61/2)' severní 

Francii (6), Srbsko (5), Černou Horu (1/2); v Rusku 
drží baltické provincie, Polsko s Litvou a Ukra
jinu - asi 60 milionů. Německo tedy disponuje 
224 miliony Hdí. Kde nemůže užít sil vojenských, 
vykořisťuje síly finanční a hospodářské. Mimo to 
vykořisťuje Finsko a do značné míry také Rusko. 

Rusko, strategicky zeslabeno revoluCÍ, uza
vřelo zhoubný a nečestný mír - Schiemannové 
a Rohrbachové dosáhli zatím svého cíle, Re
ventlow tím silněji doufá, že dosáhne svého cíle 
také. Německo se svou Centrální Evropou má 
od samého počátku války výhodu centralisace 
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Spojenci dnes disponují: Anglie 45 miliony, 
Kanada 7, AustraHe 7, Francie 48, Alžír 2, Italie 
36, dohromady 131 miliony. Pokud běží o vo .. 
jenskou moc, německá Centrální Evropa je dnes 
silnější než spojenci evropští; avšak připojení 
Ameriky má po eliminaci Ruska rozhodující vý
znam vojensky i ekonomicky. Pangermáni ne
pochybují o síle a zdatnosti Spojených států; 
čelní jejich autoři zdůrazňují americké nebez
pečí Evropě a hledí naivním Evropanům na
mluvit, že německá Centrální Evropa je nutnou 
protiváhou Spojených států severoamerických 
a vůdcem spojených států evropských. . 

Právo ke své záchvatné politice panger
mání dovozují několikerým způsobem - v pod
statě však je to právo pěstní. 
Němci se bojí hladu. Ukazují na rychlý vzrůst 

svého obyvatelstva. Do roku 1845 Francie měla 
více obyvatelů než Německo; od té doby Němci 
rychle rostou, kdežto F rancouzové se téměř ne
rozmnožují. Tím samo sebou odstraňováno fran
couzské nebezpeČÍ, zato vzniká nebezpečí ruské: 
1789 Francie byla nejlidnatější stát (Francie 26 
milionů, Turecko 23, Rakousko 19, Anglie 17, 
Prusko 6, Polsko 9, Rusko 20, Asie 5), a to vy
světluje veliký vliv a sílu Francie. Německo je 
dnes mnohem silnější Francie a jednotlivých zá
padních národů - musí však čeliti příliš mnoha 
nepřátelům. Kolem roku 2000 hude obraz Evropy 
asi takový: Rakousko-Uhersko 84 (54 a 30), 
ltalie 58, Anglie 145, Francie 84, Rusko 400 
(s Asií 500), Spojené státy 1195, Německo 165. 
Ne-li Evropa, tedy Německo mohlo by se stát 
kozáckým a proto je vlastním nebezpečím 
Rusko. A proto musí Německo zeslabit Rusko 
a co možná okupovat ruskou půdu pro své ro
stoucí obyvatelstvo. Na západě Německo po
třebuje Antverp, potřebuje kraje Briey, vůbec 
potřebuje půdy, chleba, surovin, přístavů! S bru
tální naivností pangermáni zapomínají, že také 
jiní národové potřebuji chleba - "nouze nezná 
příkazu", prohlašuje Bethmann-Hol1weg panger
mánskou jurisprudenci. 

Stejné kvality je argument strategický: geo
grafické položení Němců, obklopených se tří 

stran nepřátelskými národy, vyžaduje rektifi
kaci hranic, tedy také zabrání neněmeckého 
území; na politický a strategický význam cen
trálního položení, na úsilí z centra (na rozdíl 
od úsilí s periferie atp.j upozornil pangermány 
Ratzel. Vůbec nejen geografie, nýbrž i geologie 
atd. rozhodují o právu: území geologicky po
dobné německému patří - Němcům. A němečtí 
geografové už systemisují zvláštní vědu: geo
politiku. 
Němci, dokazují pangermáni, jsou nejlepšími 

vojáky světa, pruský militarismus je vzorný; 
Němec je od přírody voják - vojenství a válka 
jsou vŠak Bohem ustanovený řád společenský, 
jak dokázal Moltke, Němcům proto právem na
leží prvenství. Darwinův přírodní zákon o pře
trvání způsobilého opravňuje pruský militaris
mus; Nietzsche Němcům dal jediné a hlavní při
kázání - vůli k moci, vůli k síle, vůli k ví
tězství. 

Němci, podle pangermánů, mají prvenství 
v industrii a technice; vedle úspěchů vojen
ských mají úspěchy a přímo prvenství ve vědě, 
školstVÍ, filosofii, hudbě a umění - Němci svou 
kulturou mají právo, ba přímo povinnost ovlá
dat svět, Němci isou jedním slovem Herrenvolk, 
jediný absolutní Herrenvolk! Německo, čteme 
doslova, stane se spasitelem Evropy a lidstva. 
Němci pangermánským plánem dovršují jen svůj 
historický vývoj: Prusko roku 1871, sjednotivši 
Němce, pokračuje v budování německého Ím
peria středověku; jíž říše. Karla V ~likéh~, . po: 
kračování římského impena, vytvořIla pohhcky 
pojem CentnHní Evropy - prusko-německý 
imperialismus a militarismus je dovr~enim svě
tové římské ideje, Berlín je čtvrtým Rímem, po 
Římě, Byzanciu, Moskvě ... 

Pangermání, jak vidno, věří v hmotu a sílu, 
v techniku; ne Herder a Schiller, ani Kant, 
nýbrž Hegel, Feuerbach, Biichner ("Kraft und 
StoH"), Schopenhauer, Hartmann a Nietzsche 
stali se vůdci popruštělých Němců. Tento ma
terialismus docela dobře se spojuje s nacionální 
a rasovou mystikou, kterou pangermáni čerpají 
z Francouze Gobineaua, z Nietzsche, Schopen
hauera, Hartmanna aj.; Lagarde Němcům před
pisuje i své zvláštní, vyšší náboženství a Vilém 
věří ve své a svého děda mesiášství - zakla
datel pruského císařství, loutka Bismarckova, 
je Vilémovi poslancem božím. Pangermánští ma
terialisté přijímají toto sacrilegium docela spo
kojeně, nerozčilují se jím ani marxističtí mate
riaHsté pana Scheidemanna, .. 

Pangermáni vědomě udržují a šíři nepřátel
ství a nenávist k sousedním národům, zejména 
k Slovanům; obzvláště Čechové, pro své zvláštní 
postaveni světové, jsou Němcům trnem v oku. 
V pangermánské literatuře hrozí Čechům, stejně 
Polákům, vyhubením a násilnou germanisacL 
Je znám projev Mommsenův, že Němci mají Če
chům přerážet tvrdé lebky, Lagarde a jiní vůd
cové pangermanismu mluví stejně brutálně. Pan
germáni převrátili historii a sociologii v zoo
logii a mechaniku - je to v souhlase se zastra
šovací taktikou, praktikovanou v této válce. 

T. G. Masaryk: Nová Evropa. 

K o fl o piš t' S k:ý p a k t. 

V říjnu 1915 jsem přispěl·a.o Edinburgh Review 
článkem, nadepsaným "Kvintesence Rakouska", 
v němž jsem napsaf: 

,,velice by osvětlilo sarajevskou tragedii a pří
pravy k evropské válce, kdyby se jednou podařilo 
přesně seznati, co se stalo na Konopišti v arcivévo
dových růžových zahradách, když je v červnu r. 1914 
navštívil německý císař a velkoadmirál von Tirpitz. 
Známe jenom zevnějšek těchto osudl!-ých dnů." 

Koncem prosince r, 1915 přinesl mi zprávu 
o konopišťské schůzce, čerpanou z vysokého vati
kánského pramene, jistý můj známý, náležející 
k rakousko-polské šlechtě, který v mládí býval 
tl rakouského dvora a dobře znal Františka 
Ferdinanda, ale jenž nečetl mého článku. Vy
právěl mi o událostech, které předcházel;: t?to 
vypravování, jehož obsah se dostal do Vahkanu 
papežskou . nunciaturou ve Vídni. A nabídl 
mi, abych je uveřejnil v Ti m e s. Kdybych ne
byl dobře znal vídeňské ovzduší a nesnáze, 
k nímž zavdávalo podnět morganatické manželství 
arcivévody Františka Ferdinanda" ~yl bych vy
právění označil za divoké a nepravděpodobné. 
Ale ježto jsem věděl, že již v listopadu r. 1908 
německý císař dostal do své moci arcivévodu, 
hovoř~ s ním o budoucnosti hohenberských dětí
v rakouských dvorních vrstvách kolovaly tehdy 
pověsti, že· budou kdysi jmenovány alsasko
lotdnskými vévody - a že arcivévodovou vášní 
bylo, opatřiti, jim postavení, odpovídající jejich 
rodu, domníval jsem se, že líčení mého známého 
vyžaduje pečlivé úvahy. Proto jsem je odevzdal 
šéfredaktoru T i m e s a lordu N orthcHHovi, 
který se mne otázal, zda existují nějaké doklady, 
jež by je podporovaly, třeba jen nepřímo. Proto 
jsem sepsal memorandum, v němž jsem uvedl 
zjíštěná fakta. Moje memorandum bylo považo
váno ještě za zajímavější než historie sama, ale 
protože jedno nemohlo býti uveřejněno bez dru
hého a celek byl příliš obšírný pro Ti m e s, je~ 
tenkrát zápasily s nedostatkem místa, bylo ml 
navrženo, abych jej nabídl Nin e t e e n t h 
Cen tur y. Učinil jsem tak, ale s podmínkou, 
že honorář bude vyplacen onomu mému zná
mému. Můj článek, v němž jsem vyprávění svého 
známého označil za hypothesu - nebylo a ne
mohlo býti něčím jiným - vyšel v Nin e
t e e n t h Cen tur y a vzbudil tolik pozornosti, 
že celý náklad byl vyprodán v několika málo 
dnech, 

Historie mého známého stručně vypočítávala 
podmínky arcivévodova sňatku, k němuž došlo 
1. července r. 1900 s hraběnkou Žofii Chotkovou, 
pocházející ze staré české rodiny, kter~ by:1a 
dvorní dámou u arcivévodo Isabelly, chotI arClV. 
Bedřicha. Arcivévoda si vynutil svolení CÍsařovo 
k sňatku jen s největší námahou, protože se 
proti němu stavěla celá císařská rodina a také 
císař sám. Zejména prudký byl odpor arcivévody 
Bedřicha a arcivévodkyně Isabelly, poněvadž 
potají očekávali, že arcivévoda si vezme za choť 
jednu z jejich dcer, a ne dvorní dámu arcivévod
kyně. Podmínky, za nichž císař konečně dal svůj 
souhlas, byly obzvláště přísné. Manželství mělo 
býti nejenom morganatické, ale arcivévoda Fran
tišek Ferdinand byl nucen odpřisáhnouti přede 
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v • ostatními arcivévody, před rakouskými vsemi . h d t' v' , V • V . aďarskýnn o nos an a Clsarem samym, ze, , historii arcivévody Františka Ferdinanda a jeho 
choti, dotklo se výjevů u dvora, jež byly vše
obecně ve Vídni známy. poukazovalo na to, že 
pragmatická sankce z r. 1722-23, upravující 
posloupnost na habsburském tr'ůně, nařizuje, že 
nastupovati na trůn mohou jen legitimní potomci 
rakouských arcivévodů a žen stejného rodu, a 
vysvětlovalo, že, dokud vévodkyni Hohenbergové 
byla odpírána hodnost arcivévodkyně, dotud 
toto ustanovení musilo vylučovati její děti z po
sloupnosti. , . Zmínil jsem se také o neobyčejné 
hrabivosti, s níž arcivévoda hromadil j mění, a 
o tom, jak ve Vídni mně jistá důvěrná přítelkyně 
vévodkyně Hohenbergové sdělila, že arcivévoda 
se děsil pomyšlení, že by mohl zemříti, aniž při
měřeně zaopatřil svoje děti, Politicky jsem po
ukázal na to, že arcivévodovým oblíbeným plá
nem bylo rozřešiti jihoslovanskou otázku ve 
prospěch Habsburků tím, že by byly do habs
burské monarchie poj aty Bosna s Hercegovinou, 
Srbsko a Soluň, a zmínil j sem se také o poku
sech, jež rakouská válečná strana podnikala 
stále za tímto účelem. Konečně jsem vytkl, že 

!;nnastocpí na trůn, nikdy se nepokusí změniti 
habsburského rodinného práva a že nebude usi
lovati o to, aby svým dětem zajistil trůn. Císař 
rozhodl, že tato slavnostní renunciační přísaha 
má býti vepsána do protokolu rakouského parla
mentu a uherským parlamentem vtělena do uher
ského ústavního práva. 

Když se arcivévodovi narodily r. 1901, r. 1902 
a roku 1904 děti Žofie, Maxmilián a Arnošt, za
čal těžce pociťovati toto pokoření. Neustále hle
děl přiměti císaře, aby změnil podmínky jeho 
renunciace a povýšil jeho choť, jež v den sňatku 
obdržela titul kněžny Hohenbergové, do stavu 
arcivévodského. Ale císař byl neúprosný. Nechtěl 
učiniti více, než povýšiti kněžnu Hohenbergovou 
do stavu vévodského, a to teprve tehdy, když po 
urážkách, jimiž ji častovali ostatní členové císař
ské rodiny, došlo k otevřenému rozporu mezi 
arcivévodou a dvorem. Arcivévodův poměr 
k ostatním členům císařské rodiny se vskutku 
zvrhl ve vzájemnou prudkou nenávist. A této 
situace dovedl využíti velmi chytře německý 
císař. Prokazoval vévodkyni Hohenbergové vel
kou pozornost a první z velkých evropských pa
novníků ji r. 1909 pozval spolu s arcivévodou 
do Postupimi. Podle líčení mého známého ně
mecký císař navrhl arcivévodovi na Konopišti 
v červnu r. 1914, aby po válce, v níž bude ně
kolika rozhodnými údery Francie poražena a 
Rusko potom potřeno, byli oba jeho synové za
opatřeni tím, že se pro ně vytvoří nová říše, 
skládající se ze dvou království, nad nimiž arci
vévoda bude vládnouti PQ dobu svého života, ale 
jež jeho synové po něm zdědí. Jedno se mělo 
skládati z Polska, rozkládajícího se od Bal
tického moře k moři Černému, a druhé z Čech, 
Uher, zemí jihoslovanských a Soluně. Tato krá
lovství měla býti spolkovým státem německé říše; 
mimo to arcivévodův synovec Karel František 
Josef, druhý následník habsburského trůnu, měl 
podržeti německé Rakousko a Terst a měl býti 
rovněž spolkovým panovníkem ve Velkém Ně. 
mecku. 

To byl v podstatě - podle vyprávění mého 
známého - obsah t. zv. konopišfského paktu. 
Jeho ráz byl znám jen několika málo lidem, ale 
rakouská císařská rodina jistě o něm zvěděla po 
zavraždění arcivévodově, kdy jeho papíry byly 
ihned na Konopišti zabaveny. Přes jeho zdán
livou nepravděpodobnost se mi zdálo, že není tak 
zcela nemožný, předpokládáme-li pološílenství 
arcivévodovo a ctižádostivé sny německého CÍ
saře. Umínil j sem si, že budu bedlivě pozorovati 
arcivévodu, když v listopadu roku 1913 zajel do 
Londýna, a byl jsem udiven jeho zvadlým vze
zřením. Slyšel jsem také - ne sice přímo, ale 
od vysoké diplomatické autority - že si nečinil 
nadějí na vládu. Na počátku listopadu prý řekl 
k členu jiné evropské královské rodiny, který se 
zmínil o chatrném zdraví Františka Josefa a 
o arcivévodových vyhlídkách na nastoupení na 
trůn: "Nebudu nikdy císařem! Až můj strýc 
vážně onemocní, přihodí se mi něco velmi zlého." 

Memorandum, které jsem připojil k tomuto 
vyprávění, podávalo ve stručných rysech osobní 

162 

na jaře roku 1914 rakouští agenti podněcovali 
Albánce k útoku na Srbsko a že koncem června, 
totiž v okamžiku, kdy arcivévoda odejel do 
Bosny a Hercegoviny, bylo ve Vídni zahájeno 
hnutí, připravující pod oficiální patronancí vy_ 
slání praporu rakouských "dobrovolníků" na po
moc Albáncům. 

Došed pak k vlastním okolnostem vraždy, po
ukázal jsem na to, že nebyla učiněna opatření 
na ochranu arcivévody a jeho choti, a že dokonce 
i tenkrát, když Cabrinovič, syn rakouského poli
cejního úředníka, hodil bombu na jeho auto
mobil, nebyl proň sestaven ochranný průvod. Po 
prvním atentátu arcivévoda a vévodkyně Hohen .. 
bergová pokračovali v cestě na radnici. Tam ard .. 
vévoda protestoval prudce proti tomu, co se 
stalo, a vykřikl tak, že to mohl slyšeti sarajevský 
dopisovatel Ti m e s: "Nyní chápu, proč hrabě 
Tisza (uherský ministerský předseda) mi radil, 
abych cestu odložil." Doprovázeni jsouce gene
rálem PoHorkem, vojenským velitelem Bosny a 
Hercegoviny, a šéfem policie, ale bez každé jiné 
ochrany, arcivévoda a vévodkyně odjeH z radnice 
ve svém automobilu. A když vůz zmírnil rychlost 
na rohu ulice, vystřelil na ně jiný vrah, jménem 
Prinčip, a zranil je smrtelně. Ani generál Po
tiorek ani policejní šéf nebyli zraněni a nebyli 
později trestáni vůbec za to, že nechránili arci
vévody. Chování Potiorkovo bylo tak cynické. že 
když těla byla uložena ve vládním konaku, Po
tiorek zůstal sám s nimi, vzal k sobě arcivévo. 
dovy papíry a ihned zase vyšel, řka ke svým 
důstojníkům: "Pánové, je to hrozné neštěstí. Nic
méně člověk musí jísti. Pojďme ke snídani." Po
tiorek pak velel rakousko-uherskému VOl sku 
v Bosně za prvního tažení proti Srbsku, Když 
utrpěl porážku, vyprávělo S"e o něm, že se po
minul s rozumem a byl nějakou dobu ve vazbě. 
Ai již byl opravdu šílený nebo ne, toto před
běžné opatření dostačilo k zničení věrohodnosti 
každého "odhalení", jež by snad později učiniL 

Ukázal jsem také na to, že druhého dne po 
vraždě katolický arcibiskup v Sarajevě Mgr, 
Stadler prohlásil k jistému rakouskému novináři, 

že "zločin je výsledkem historického vývoj~·:,.~ 
že musilo k němu dojíti dříve nebo pozdeJl . 
N e'~ e Fr e i e P r e s s e dne 2. červenc~ náz~r 
Mgra Stadlera potvrdila a konstatovala, ze arCi
vévoda musil zahynouti, protože

v 
?yl nu~en pro

jeti zorganisovanou uličkou vrhacu bomb . N e u e 
F ". e P r e s s e uveřejnila také prohlášení rel ., v t

V 
v , 

jisté policejní autority, tvrdlCl, ze na
y 

s rez.en~ 
celkové vzdálenosti čtyř mil, kte.rou t.n~l, pro] eh 
arcivévodův automobil, bylo k dISpOSICI Jen 120 
policistů, F 'v k J f 

Ale když v červnu 1910 císař ranhse ~~e 
navštívil Sarajevo, k ochran.ě jeho.,bylo POUZl~O 
více než 1000 policistů ve steJnokroJlch a pravde
podobně dvakrát tolik detektivů. V červr:u roku 
1914, když tam jel násle?n!k tr~u" sluzby po
licie byly zamítnuty. SteJne podlvnay byla opa
tření učiněná k arcivévodovu ,Pohrbu. Zprvu 
bylo' oznámeno, že cizí panovníc! bud~u ~as!ou
peni zvláštními vyslanci a že nemecky clsa~ s~ 
ho zúčastní osobně. Ale pak byla tato opatren~ 
náhle odvolána, Princ Artur z Connaught, k~ery 
měl zastupovati Anglii, nepřijeli a dne 2 .. cer
vence bylo v Berlíně ohlášeno, ~e ~ísař "?l?~st~?d 
cesty do Vídně "pro lehkou m~lsposl~l k Ir 
méně onoho dne poskytoval audience ],a ,o 5', : 
vykle. Králi bavorskému a saskému, ~ten Sl 'pral~ 
zúčastniti se pohřbu, bylo sděleno~ zN Pbo~rebbl 
obřady budou co možno sou~ro~~:. e 1..0 y 
došlo ani k přivítání mrtvých tel pn J1Ch I:nlez~u 
do Vídně, kdyby následník tr;tnu, v~rcl~evo a 
Karel František Josef, nebyl prek:octl zá}<az y~ 
přes oficiální dvorní pokyny, nebyl s~l ?aN~dr~~~ 

rokázati poctu svému mrtvemu StryC.l. eJ~ys~l 
~vorní komoří hrabě Montenuovo ucml,l opatrem, 
aby mrtvola vévodkyně Hohenbergove byla '!'k
slána přímo do hrobky arcivévod~. F rar;hs . a 
Ferdinanda v ArtsteHenu na DunajI a mfohv 
spolu s mrtvým manželem do cí~ař~ké ykap e ~e 
vídeňském hradu. Ale toto opatren~ ~elo v za
pětí takovou ostudu, že bylo pozmeneno. Proto 
byly obě rakve postaveny do hradní kaple; ~le 
rakev arcivévodova byla veliká, ~éyodkyn!na 
malá. Na arcivévodovu rakev POlOZlh podusku 
s dvěma korunkami, posázenými dr!lhok~ml}l?t 
proti tomu na rakvi vévodkyně byl Jen PJar f yc . 
rukavic a černý vějíř. Císař Frant~še~ vose, am 
žádný jiný člen rakousko-uherske ~lsa~s~e :0;
diny neposlali věnců. Hohenb~:.ske. ~eh ~lce 
věnce poslaly, ale nesměly se zucastmt! pohrbu 
svých rodičů. ., , . k 

Protože arcivévoda byl úřaduJlcl hI~vou vOJS ,a 
a armády, mělo se za to, že bude pohrbe~ s p1dY: 
mi vojenskými poctami. Ale teprve kdyz pre ?! 
členové rakouské a maďarské šl~ch:y se ohÍa~d; 
proti zamýšlenému postupu, Clsar v, pos e Dl 

chvíli dovolil aby vojsko vídeňské posadky utvo
řilo v uHcídh špalír. Ani šlechta nebyl~ na 
pohřeb pozvána. Proto se shr?mážd}!o aSI 1~~ 
jejích členů v parádních steJnokroJ1ch pobhz:. 
d orního hradu a doprovodili bez dovole~ll 
mVrtvoly až na železniční stanici. Teprve na na
draží se přišel s těly rozloučiti arcivévoda Karel 
F t ,vek Josef a několik jiných arcivévodů. ran lS 1 . vv, 

Císař František Josef potom napsa neJ~ss1IDu 
komořímu list, v němž mu ~ěkoval za to, ze vy
konal svou odpovědnou povmnost "v souhlase se 

zámysly Jeho Veličenstva". Když doš!y rak~e 
do Poechlarnu, ležícího na d~e strane Dunaje 
naproti ArtsteUenu,' byly slozeny na podlah~ 
čekárny, kde je střežili, m~stní hasiči,;a tlacha!l 
nad nimi, až mohly být! prevezeny pres punaJ. 
Slovem: následník rakousko-uherského trunu byl 
pohřben s poctami co n~j n:enšími. .' 

Tyto a ještě některé Jme okolnost! Jsemy U'\~ed~ 
vN ineteen th Cen t ury. D~v~dy, proc. Clsar 
a císařská rodina se tak podlvne choval.l, ~e
budou asi nikdy přesně známy. O stavu, v )a~en: 
bylo následníkovo duševní i těles~é ~dravl, lIste 
věděli. NepravděpodobnJ.m ~e zd~.' ze ~y sarC;
jevska poHcie nebyla pn neJmen~l~. tusl1a ex~
stenci spiknutí, namířených proh ZlV?tU ?-rcl
vévodovu a vévodkyně Hohen?erg<?ve: ,Nl~do, 
kdo byl obeznámen s dokonal~~ pohceJmml za
řízeními v Bosně a Hercegovme, ,ne~o~l o !om 
pochybovati. Rozhodně se zdá opravnenym pred
poklad, že jejich. smrt nebyla !ak naprosto ne
žádoucí se stanov1ska habsbt;rsk~ho, ro~u. vO~st;a
nila vážné nebezpečí, že po umrh clsll;rove pr':,l d: 
ohromný habsburský "rodinný fo:r;~ , n?- ?em~ 
finančně závisela většina z osmdesah arclv~y~du 
a arcivévodkyň, do rukou panovní~a, nen;aJlclh~ 
zdravý rozum a posedlého fixní ldeo~, ze mUSl 
svým dětem zajistiti vysoké postavem. Po v ate~
tátech válečná strana, k !líž x:álež~!o y neko!ik 
arcivévodů a arcivévodkyn, dosla pste,k 'pre
svědčení že poskytují výbornou zamlnku 
k dlouh~ a toužebně očekávan~t.n~. útoku v na 
Srbsko. třebas se zdálo radno ;tc1n:h ~. P?hr~~ 
obětí státní demonstraci, nehlede a~ k J!nym, Cl: 
nitelům, vykonávajícím vliv na slh!acl. ~lsar 
František Josef zprvu patrně nemy~hl na, v,alku. 
V reskriptu k rakouskému a uherskel1lu mmlster
skému předsedovi prohlásil dne 5. č~rvence 1 ~14, 
že vraždy jsou výsledke~ "fanabsmlf n;aleho 
hloučku pobloudilých lidi , a vyslovIl umys,I~ 
sledovati až do posledního dechu cestu, o ntZ 

~ím že vede k dobru mých národA". Ale tého~ 
dne' se konala postupimská válečná rada, a k~yz 
rakousko-uherská vláda obdržela od německeh<? 
císaře slib, že Německo ji bude plně podporo~ati 
proti Rusku a Francii, rozhodla ~ev dne !4. ce:-: 
vence podati Srbsku ultimatum, lez mustlo mlh 
v zápětí válku. 

"S e b e v r a ž daR a k o u s k a." 
O tomto rozhodnutí existují svědectví sou

časníků. Hrabě Henry Liitzow, bývalý ra~ou~ko
uherský vyslanec u Kvirinálu, řekl anglickemu 
vyslanci ve Vídni siru Mauricov~yd: B~sen dne 
15. července, že rakouské zahramCm,m1nlster~tv~ 
již dne 14. července obdrželo tak~)Va ubezpecem 
o všestranné pomoci Německa, zey se r~zhodlo 
"dát se do toho". Dne 15. července neme~ky vy~lki 
·nec v Cařihradě, baron z Wange?heunu, .re 
svému italskému kolegovi markýz! q.~r:omm~, 
že Rakousko-Uhersko bylo výslovne uJlsten<? ne: 
meckou podporou, kdyby si přálo vyrovnah sve 
účty se Srbskem. Dále dne 16. červe~ce ~: 1,914 
profesor Kung Meyer :r;al?sal z B~r1~na pst;n;u 
anglickému dopisovateh hst, ktery , Js~mv vl~el, 
a v. němž mu sděloval, že rakousk} Clsar po e-

,y ultimatum Srbsku neboť obdrzel od nemec-
plse , dvl" y v tl řítel kého císaře povzbuzující s e em, Jez ce P 
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K Meyera profesor Scruemann dříve, než bylo 
rsiáno. Kuno Meyer proto varoval svého an

~li~kéhO dopisovatele, že by nebylo radno jeti 
v srpnu na dovolenou do Německa. Tato svě
dectví vyšla najevo teprve později. Já jsem se 
dověděl o rakousko-uherských plánech zcela 
samostatně. 

datou, byl by k tomu měl jakousi příčinu. .Ale 
zavrtěl hlavou a odpověděl: "Všechno to lze 
těžko vysvětliti. II 

Ve čtvrtek odpoledne dne 16. července vy_ 
zval mne velmi naléhavě londýnský dopisovatel 
N e u e s W i e n e r T a g bla tt u, Max Gold
scheider, abych k němu večer přišel na večeři, 
u níž se setkám s několika "rakouskými přáteli", 
kteří by rádi obnovili známost se mnou. Znal 
j sem se s Goldscheiderem po několik let ve 
Vídni; londýnským dopisovatelem svého listu 
byl ustanoven zčásti na mou radu. Byl to inteli
gentní člověk polskožidovského původu, který 
na rozdíl od většiny židů rakouského Polska ne
měl všeněmeckých sklonů a byl oddán národní 
polské věci. Když jsem odmítl jeho pozvání 
pro naléhavou práci, zdál se tak zklamán, že 
jsem se hleděl uvolniti na pátek večer a přišel 
jsem k němu na "malou večeři" čili "neformální 
panskou zábavu", jak říkal. K svému překvapení 
j sem seznal, že ve svém skromném bytě uspořá
dal nákladný banket, k němuž byli pozváni 
všichni přední členové rakousko-uherského vy
slanectví v Londýně mimo vyslance a i ehož se 
zúčastnili ještě dva jiní novináři, sir Sidney Low 

O "všem tom" jsem hovořil německy s ra
kouskými diplomaty po větší část onoho večera. 
Ani jim nenapadlo odporovati mým názorům, 
o nichž hovořili zcela klidně, a kolem půlnoci 
mne zavezl hrabě Sizzo-Noris spolu s hrabětem 
Dubským domů ve svém automobilu. 

Příštího jitra, v sobotu dne 18. července, mně 
telefonoval hrabě Dubský z rakousko-uherského 
vyslanectví. Sděloval naléhavé pozvání vyslance 
hraběte Alberta Mensdorffa, jenž si prý přeje, 
abych k němu přišel na lunch, řka zároveň, že 
vyslanec by velmi rád se mnou promluvil o situ
aci. Ač jsem znal hraběte Alberta Mensdorffa 
od r. 1904 a příležitostně j sem se s ním stýkal, 
nikdy jsem s ním nezapředl bližší známosti a ni
kdy jsem nebyl pozván na rakousko-uherské vy_ 
slanectví. Nadto v dubnu r. 1914 rakouská po
Hcie zkonfiskovala mou knihu "Habsburská mon
archie", poněvadž jsem se v ní dopustil "urážky 
Veličenstva", když jsem napsal, že František 
Josef jako panovník byl často necitelný až k "cy
nisismu" a "ústavní" až k nespravedHvosti. Ang
lické slovo "cynisÍsm" bylo do němčiny přelo-

a předseda zahraničního tiskového sdružení 
v Londýně $assaígne spolu s osobním přítelem 
zesnulého arcivévody Františka Ferdinanda, 
hrabětem Sizzo-Norisem. U stolu mne posadili 
mezi knížete TrauUmannsdorffa, radu rakousko
uherského vyslanectví, a hraběte Dubského, j ed
noho z tajemníků a zetě hraběte Henry Liit
Zowa. Byl jsem svrchovaně překvapen, když 
j sem se setkal s těmito šlechtici u večeře v bytě 
polskožidovského novináře. Ve Vídni by to bylo 
naprosto nemyslitelné. Rozmluva se ovšem 
začala točiti okolo sarajevských vražd, a kníže 
TrauUmai:msdorff se dal do výkladu rakousko
uherského oficiálního názoru mluvou, jež byla 
hodna F r e m den bla t t u, oficiálního orgánu 
rakousko-uherského zahraničního ministerstva. 
Vykládal dlouze a široce o záludnosti "srbských 
vražed" a dokazoval, že v zájmu lidstva a civili
sace Rakousko-Uhersko jest povinno ukončiti 
jednou provždy srbské rejdy. Jeho domýšlivý 
tón mne dohřál a proto j sem mu řekl. 

"Mluvíte jako Fremdenblatt. Ho
vořme však po rakousku. Znám Rakousko jako 
Vy. Bude dosti času na rozhořčení, když doká
žete, že rakousko-uherské úřady nevěděly 
o spiknutí, jehož účelem bylo zavražditi arcivé
vodu a vévodkyni a že členové císařské rodiny 
o něm nebyli rovněž zpraveni." 

Zopakoval jsem podezřelé okolnosti, jež byly 
tehdy známy, a osloviv hraběte Sízzo-Norise, 
jenž seděl naproti mně, skončil jsem takto: "Vy, 
hrabě Sizzo-Norisi, jste byl přítelem arcivévodo
vým. Můžete mi vysvětliti, proč nebyla v Sara
jevě učiněna opatření na jeho ochranu, proč p~_ 
Hcejní služby byly odmítnuty a proč byl pohř~en 
jako pes?" 

Kdyby byl hrabě Sizzo-Noris hodil sklenici na 
mou hlavu anebo prohlásil mou řeč za nesty-
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ženo daleko silnějším výrazem "Zynism" a moje 
kniha proto propadla klatbě. Pro anglického pu
blicistu, jenž se provinil takovým "zločinem", 
bylo samozřejmě těžko udržovati intimní styky 
s císařovým zástupcem v Londýně. . 

Podlehnuv bláhovému popudu, odmítl jsem 
vyslancovo pozváni. Dubský mne požádal, abych 
posečkal u telefonu. Vrátil se ihned a tázal se, 
chtěl-li bych přijíti k vyslanci na lunch v neděli 
dne 19. července. Toto naléhání mi vnuklo 
myšlenku, že vyslanec mne chce u lunche "la
piti" anebo usmířiti - a já jsem tehdy neměl ná
lady na smiřovačky. Proto jsem bláhově opět 
selhal, řka, že odjíždím na venkova nevrátím 
se až v pondělí. "Sečkejte minutu," odpo
věděl Dubský. A za chvíli potom se vrátU 
a oznamoval mi, že vyslanec by byl po
těšen, kdybych mohl k němu přijíti na lunch 
v pondělí. "Nikoliv," odpověděl jsem, "na 
pondělí jsem sám pozval někoho k sobě 
na lunch" což byla pravda. "Tedy 
vyslanec si přeje, abyste k němu přišel v úterý", 
zněla odpověď. Tentokráte jsem cítil, že musím 
přijmouti, ježto vyslanec hrabě Albert Mens
dorU měl jistě velmi důležitou příčinu, áby trval 
na svém přes trojí odmítnutí, jehož se mu do
stalo. 

Tím jsem ztratil tři drahocenné dny a nikdy 
jsem toho nepřestal Htovati. V úterý dne 21. čer
vence jsem zasedl k lunchi, jehož se zúčastnil 
jedině vyslanec a obchodní attaché baron von 
Frankenstein, Hovořili jsme o králi Eduardovi. 
jehož byl hrabě Mensdorff vzdáleným příbuz
ným, o Mariánských Lázních a různých jiných 
vzpomínkách. Ale po lunchi mi hrabě Mensdorff 
řekl ve své pracovně: 
"Ač naši u nás pošetile zkonfiskovali vas! 

knihu, jíž neporozuměli, vím, že jste přítelem 
Rakouska a že jste příliš povznesen nad to, 
abyste dal na své city působiti takovou přw,o
dou. Proto vás chci jako přítele Rakouska po-

žádat, abyste vynaložil všeche!l sv:tj r vliv v an
glickém tisku k správnému ob)~Snenl rakou~ko
uh ského postavení v této knsl. Jest nemozno, 

berh m dále trpěli srbské provokace. Srbsk? 
a yc od" l' T' " dobry musí býti potrestáno. ~le aJl- 1,.' 1 m e s. .. 
říklad, ostatní tisk Je bud: nasled~~ah a an 

~lické veřejné mínění nám z~stane p~atels~>:".na
kl ěno a bude možno konflikt lokalisovah. 

oJ-sem přítelem Rakouska," odpověděl jsem, 
a" dokázal jsem to tím, že jsem po léta vaše 

lidi upozorňoval, jak jest vaše polit~ka osu~r:~ 
nesprávná. Mohu říci jen tolik, že Jsem p~lhs 
dobrým přítelem Rakouska, abych mu pomahal 
spáchati sebevraždu." , v 

"Sebevraždu'" zvolal vyslax;ec; "Myshte" z.e 
my stát s 50 miliony obyvatelu, Jsem tak slabt, 
ab~chom si nedovedli poraditi s. maJtm srbs~ý~ 
národem, čítajícím tři nebo ,~tyř1 mtlt,,0ny d;tsl? 

"Jistě Srbsko porazíte, odpovedel l~e~, 
"jestliže vám bude dovolen?, abyste tayk uClmh. 
Ale i v tom případě spáchate sebevrazdu. Mu
síte počítati s válkou, trvající asp<;>ň osI? neb~ 
devět měsíců budete nucem zmobll1sovah aspo.n 
600.000 muž~, ztratíte asi 200.000 ~idí n~. zab~
tých a raněných a vynaložíte na valk~ pn ~eJ
menším 120,000.000 liber. Tím dok~:mclte ~~azu 
svých financí. Nevíte, že v po.sled~l~h de~It~ le
tech si podle doznání vašeho f1nanCl~}~O mlmst:a 
denně dlužíte na 40.000 lib~r? Da~:: }S?U u va,s 
již tak vysoké, že není mozno ZVYSlt~ Je. Plahl 
j sem v Rakousku daně a znám to. Az dobudete 
Srbska, budete nuceni udržovati ná~ladno~ vo
jenskou okupaci, k níž budete pot,rebova.h ar
mády 200.000 mužů. A provedete-ll ane~l Srb
ska zvětšíte tím pevný blok 12,000.000 Jlhoslo
'vand jichž váha zničí dualistickou soustavu, 
takž~ Německo bude žádati a obdrží takové v~
jenské, politické a hospodářské záruky, že vase 
nezávislost úplně zmizL" . 

Ale to se nestane," pokračoval jsem. "P~l 
p~ním výstřelu, který vypálíte přes DunaJ, 
Rusko zvolá "ruce pryč'" Německo vyzve ~usko,; 
aby nezakročovalo, Rusko odmí!ne, poneva?:: 
povolnost by stála cara trůn, Nem~cko zahaj; 
mobiHsaci a vtrhne Belgií do Francl~: A kd~~ 
Anglie uvidí německ~ v.0js.~o v Belgll, zakrocl 
proti Německu a proh vam. 

"Nikdy nezakročí~.e!" z~~la~ vyslanec. 
Jistě zakročíme, odvehl Jsem. 

::Byl jsem ujištěn, že nezakročíte," odpověděl 
hrabě Mensdorff. . 

Nedbám na takové ujištění," pravil Jsem, 
n~znáte moc anglického veřejného mínění." 

" "Vy nám tedy nepomůžete?" řekl hrabě 
Mensdorff. . 

"Na žádný způsob," odpověděl jsem a Ihned 
i sem se s vyslancem rozloučil. , 

Okamžik j sem stanul na schodech vyslanectvl, 
přemýšleje, co bych měl učiniti. Jedna věc b~la 
jasná Rakousko-Uhersko se rozhodlo podmk
nouti . útok na Srbsko. Nebylo by tak učinilo bez 
konečného slibu, že se mu dostane německé pod
pory. A' hrabě ~ensdorH by ne~~~ ;;~l~hal, 
abych k němu př1šel na lunch po reCI, JIZ Jsem 
užil vůči členům jeho personálu v pátek večer, 
kdyby nebyl dostal určitý rozkaz, získati mne 
stůj co stůj. (Za války sdělil hrabě Albert 

Mensdorff věrohodnému mému vídeňskému pří
teli dru AUredu Redlichovi, že dostal instrukce, 
aby mne získal.) Kdyby "T i m e s': měl~ podpo
rovati Rakousko-Uhersko a zauJmout! stano
visko, že konflikt musí býti loka~isován, zasa~o
valy by se ve skutečnosti o anghck~t;v.neutrah~u 
pro případ, že konflikt by se ro~sml, ~a ~~~ 
mecko . Rusko a Francii. A toho Sl prave prah 
Němci; k tomu konci pracovali v Lon~xn~. ,~d~
pak asi hrabě Mensdorff obdržel "uj1stem , ze 
Anglie nezakročí? Sir Eduard Grey sotv~ b~ za
šel tak daleko ve své lásce k míru. Dosel Jsem 
k přesvědčení, že je nutno ihned varovati zahra-
niční ministerstvo. . . 

Přivolav mimojedoucí drožku, za~el Jsem do 
zahraničního ministerstva a žádal J ~em, abych 
byl uveden k siru Eduardu Greyov~., ~!ev ~yl 
u něho právě jakýsi vyslanec. a dal~l Jes~; ~e
kal, takže jsem místo toho promluvIl s pstym 
úředníkem. 

Rád bych vám dal vzkaz pro sira Eduarda: 
G;~ye," řekl jsem. "Rakousko se rozhodlo pro 
válku a Německo stojí za ním. Mensdorff Jest 
přesvědčen, že Anglie nezakročí. Jest1~že vl~da 
chce zabrániti válce, musí vyburcovah zemi ~ 
jasně prohlásiti, že zakročíme, nasta~ou-h 
evropské komplikace. Neučiní-li tak, d.?ž:J~ se 
v deseti dnech hrozné krise a nebu~.e vedeh;, c~ 
podniknouti, poněvadž si nebud,e Jista, St~!l-~~ 
za ní země jež není zpravena o tom, co se deje. 

Jaký ~áte důkaz?" tázal se mne úředník. 
"Rozhodny' důkaz," odpověděl jsem. "Mens-
" I h" dorff mne pozval na unc . 

To není vůbec žádný důkaz," zněla odpověď. 
::Mně to dokazuje všechno," řekl jsem. 

MensdorH by mne nebyl nikdy pozval a nebyl 
'by se mnou takto mluvil, kdy~y n:b~l dostal :-oz
kazy získati pro R~ko~sko bnt~kyv tisk prostred
nictvím "T i m es. Rekl ml, ze Rako~~ko
Uhersko chce vypověděti v~lku ~rbsku,. a zadal 
mne, abych pomohl lokahsovah konfhkt. R~
kousko by se neodvážilo války, kdyby neve
dělo že má za sebou Německo. Myslím. že sÍl:: 
Edu~rd Grey nebo někdo jiný y by mě} zburcov~t~ 
zemi a dáti jasně na srozumenou, ze, p~~~sl-h 
se Rakousko-Uhersko nebo Německo vyuzlh sa
rajevských vraž~d za .zá~i~~u k válce, posta-
víme se rozhodne proh mm. . 

"Ztratil jste rozvahu," l?o~namena! úředník, 
"my nemáme vůbec dokl~du, z.e by !';Tyemecko ne
mělo mírumilovných umyslu. Spise . r:aopak. 
A veřejná agitace by nyní. mohla zkazIh celou 
diplomatickou atmosféru." , .. 

Kašlu na vaši diplomatickou atmosferu, od
sekl jsem. "vyřídíte můj vzkaz siru Eduardu 
Greyovi?" .. 

Ano ale jistě neučiní, čeho žádáte! . 
"To lest jeho věcí," odpověděl jsem. ,,~oJ~ 

vě~í bylo, abych jej upozornil. A nezburcuje-h 
zemi on, učiním to já." 

Co chcete učiniti?" tázal se úředník starost-" ' 
Hvě. .. y,. 

Půjdu do redakce "T i m es, vysvethm Sl

tu~ci šéfredaktoroví a lordu NorthcliHovi a pak 
.vyjde v "T i m e s" úvodník, n~depsa~ý ."Ne
bezpečí pro Evropu", který pOVl Rakusanum a 
Němcům~ že nesmějí počítati s anglickou neutra-
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l 't . tll'zve přivodí evropskou konflagraci vy-
l ou, Jes S b k " 

v dVním války r s u. 
kovaH hlavně jim za to, že, když krise dosáhla 
vrcholu, anglický národ byl zhruba zpraven 
o tom, co se děje, a byl do jisté míry připraven Pov1tíkám vám, že zničíte celou diplomatickou 

at;osféru," prohlásil úředník důrazně. . na osudnou volbu. "T i m e.s" v souhlase se svou 
skvělou tradicí stály v čele země. A jak později 
ukáži, osobnosti, jež by byly rády odvrátily zemi 
od čestné cesty, vynaložily v poslední chvíli 
zoufale vše, aby umlčely hlas, který pokládaly 
za příliš silný a jasný. 

"Dobro této země jest důležitější než atmo
sféra," odpověděl jsem. "Upozornil jsem· vás 
slušně. A nesdělí-li vaši lidé zemi, co se chystá, 
pak to musíme učiniti my. Jinak, až vypukne 
válka, nikdo nebude věděti, oč jde." 

Když jsem vyložil situaci šéfredaktorovi a 
lordu NorthcHffovi, souhlasili oba s tím, aby 
fiT i m e s" promluvily sice opatrně, ale při tom 
velmi pevně. Příštího jitra (22. července), den 
před tím, než Rakousko-Uhersko podalo své 
ultimatum Srbsku, vyšel v "T i m e s" úvodník 
nadepsaný "Nebezpečí pro Evropu", který byl 
první v řadě projevů, upozorňujících Anglii na 
skutečnou situaci. Pravil jsem v něm: 

"Vzrůstající napětí mezi Rakousko-Uherskem a 
Srbskem vytvořilo v evropské politice situaci příliš 
vážnou, než aby bylo možno jí ignorovat ..• Nechceme 
zveličovati nebezpečí, které již existuje. Chladno
~revn~ ocenění jeho velikosti umožní mocnostem, aby 
Je zazehnalo, než bude pozdě. Nelze ztráceti času. 
ltalie náhle povolala na 10.000 mužů do zbraně. 
Denně dochází k incidentům mezi různými balkán
skými státy. Albanie, jak se zdá, jest v rozkladu. 
Sděluje se nám, že jsou v proudu "důležitá jednáni" 
mezi Rakousko-Uherskem, Bulharskem a Tureckem. 
Vláda dualistické monarchie ještě nepromluvila, ale 
vseobecně se má za to, že, až se skončí vyšetřování 
sarajevskýchvražed, podá Srbsku požadavky neod
volatelného rázu - - - Každý stát má právo po
tlačiti nepokoje ve svých vlastních hranicích a 
práv:o žádati, aby ostatní státy netrpěly spiknutí 
p;otť němu. Tato práva jsou těsně spojena se suvere
~tou, a odmítnou-li ostatní státy dáti jim schválení, 
jest oprávněn k nejzazším opatřením, ba dokonce 
i k válce. A třebas tato práva pokládáme za abso
~utní, v praksi podléhají velkým omezením. Mocnost, 
Jež se rozhodne vykonávati je v souhlase se spra
vedlností, musí dokázati, že domnělá spiknutí sku
!ečně ~xistují a že jsou skutečně nebezpečím pro 
Jeho klid... Musí podati evropskému veřejnému mí
nění uspokojivé vysvětlení, anebo strpěti, aby byla 
označena za útočníka a za nebezpečí pro všeobecný 
mír. .. Vláda Rakousko-Uherska až dosud jednala 
celkem umírněně... Nemůžeme zavříti očí před 
jistými příznaky, že ve vlivných vrstvách nabývá 
půdy jiné stanovisko. Uspokojuje však, že i v těchto 
vrstvách se projevuje silná touha získati pro sebe 
podporu evropského veřejného mínění... Ale zá
hřebský proces, Friedjungův proces a příhoda s Pro
cházkou by měly býti pro Rakousko-Uhersko vý_ 
strahou, že obvinění. jichž nemůže dokázati. ničí 
důvěru k němu .•• NemlUvíme ani o nárocích, jež 
výprava do Srbska by ukládala vojenským prostřed
kům Rakousko-Uherska. Vojenští znalci o nich dobře 
vědí ..• Nepouštíme se ani do výkladů o peněžních 
nákladech a ° nerozumu. uvalovati je na. občanstvo 
~akousko-Uherska v nynějším ubohém stavu jeho 
flnancí a úvěru. Tato nebezpečí by byla značná, 
i kdyby se podařilo lokaJísovati boj, jak správně vy_ 
týká Nor d d e u t s ch e Z e it u n ll: (německý vládní 
Hst). Ovšem není jasno, že, vytasí-li Rakousko-Uhersko 
svůj meč. bude moci lokalisovati konflikt, i kdyby 
chtělo, ale je jasno, že nebude rozhodovati o věci 
samo. Tím se stává z jeho zákroku ihned otázka 
evropského významu .•. Jaké jsou za těchto okol
nesti VYhlídky, 7.p. se podaří omeziti na Balkán zápas 
mezi Němci a Slovany, mezi mocí římsko-katolickou 

H. Wickham Steed: Třicet let novinářem. 1892-1922. 
Vzpomínky. f. Praha 1927. 

s vět O V á vál k a. 

Nastal dějinný okamžik, kterého tolik se báli 
a který mnozí očekávali. 

Naplnila se slova německého kancléře o boji 
mezi Germánstvem a Slovanstvem. Celá Evropa 
pošle všecko, co má mladého a zdravého na pole 
bitev a nastanou hrůzy, o kterých posud blou
znili jen vojenští románoví fantasti. 

Nikdo nemůže předvídati konce. My sice před
pověděli, že ze srbského konfliktu vyvine se 
konflikt evropský, že z otázky vraždy, kterou 
k a ž d Ý odsuzuje, a z otázky jejího potrestání 
státi se může otázka evropské rovnováhy, která 
celý svět povolá do zbraní; nám také vytýkal se 
nedostatek slovanského citu, když jsme odsuzo
vali, aby v politice národa rozhodovali dvaceti
letí hoši, a nyní dojista každý přizná, jak správně 
jsme předpovídali - ale dnes přestává každé 
prorokování. 

Státy evropské klásti budou poslední účty ze 
své politiky - nyní mstíti se budou všecky chyby 
vnitřní politiky, všecko přehlížení mravních 
faktorů osudné zkoušky. A tolik si řekněme, že 
po skončení hrozné války mapu Evropy 
nepoznáme. 

Bísmarck kdysi řekl, že budoucí válka musí 
vésti k úplnému rozdrcení nepřítele, aby víc mír 
neohrožoval. "Saigner ci blanc" ... 

V této chvíli každý z nás myslí ovšem na bu
doucnost našeho národa. A snad mnohý si po
myslí, jak by bývalo moudré, kdybychom své 
síly nebyli promrhali na vnitřní boje a upotř'ebili 
jich na vnitřní posílení, na zdravou, pevnou orga
nisaci všech národních sil, abychom bez bázně 
a strachu mohli očekávati všecky rány osudu. 
Marné bylo volání. 

Nyní nezbývá, než mužně, bez bázně a strachu 
hleděti budoucnosti vstříc. Dnes, v době nej
intensivnějšího národního život{l, nerozhodují 
bitvy o osudu n á rod ů. O budoucnost s v é h o 
národa se nebojíme. Přijde-li ostrý hnět a tlak, 
očistí se, doufejme, náš veřejný život a v těžkých 
zkouškách zbude jen, co má opravdovou mravní 
sílu. A ti národ náš dovedou také vyvésti z nej
horších úskalí. a nravoslavnou? Jsou nějaké vyhUdky, že taková 

válka by se neskončila pohromou pro' dualistickou 
monarchii?" 

Tento článek a ostatní, jež vyšly po něm, vzbu
dily v Anglii a za hranicemi velký dojem. Ač 
členové vlády proti nim tajně protestovali, dě-
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Ať tedy osud v nejohromnějším zápasu, jaký 
viděla historie, v zápasu, o němž celý svět zá
polí o budoucnost evropských dějin, o hegemonii 
jednoho a mír a pokoj všech, jakkoli rozhodne, 
ať z boje toho vzejde pro nás doba těžkých 

zkoušek a strádání, anebo možnost žiti plným 
národním životem na prospěch náš i všech 
druhých: budoucnost naše je v ,nás sa~ých! , 

Jestliže sami sebe nezahublme, mkdo nas 
nezničí! Karel Kramář, 

Národní listy ze dne 4. srpna 1914. .. 
Vy p U k n U t í V á I k y. 

Nevím, vedlo-li Rakousko kdy válku, která 
byla uvítána Vídní nadšeněji, než tato, dnes 
ve svých následcích nedozírná válka světová. 
Vrátil jsem se dne 26. července 1914 z Luhačovic 
a našel jsem Vídeň vyměněnou. Pohodlné, 
v sladce-sentimentálním valčíku se pohupující 
město, zmizelo, a stálo tu město cizí, plné 
vášnivé touhy po obětech na krví a statcích, 
tvrdé a neúprosné proti všem a všemu, co nejde 
"s námi", město s ostře vyhraněnou sympatií 
a ničivou nenávisti - tolik roků žil jsem tam a 
domníval se, že je mám prostudováno jako při
rodozpytec svůj hmyz - a najednou: ich ver
stehe meine Wiener nicht mehr. 
Srbsko-Rusko-Černá Hora-F rancie-Belgie 

viel Feind', viel Ehr' - každý den takřka při
nesl nového nepřítele - hurá, jen na něl Liebe 
Volker, ukažte nyní, že závistivá a ošemetná 
cizina se šeredně přepočítá, doufá-li ve vnitřní 
rozpory říše, seřaďte se a na hranice! Padlo 
slovo německého císaře, že nezná žádných par
tají, ale jen Němce - ein richtiges Wort zur 
rechten Zeit, a padlo slovo německého kancléře 
o Abrechnung zwÍschen der germanischen und 
slavischen Rasse - so isťs, also vorwiirts! Tu 
vypověděla válku i Anglie, jakže Anglie? Ó, těch 
zištných kramářů a poťouchlých loupežníků -
ale nechť: suae quisque fortunae*), udeřila 
i jejich hodina, vešli na soud dějin a soud dějin 
je odsoudí. 

Ulice hlásaly, co se děje v duších obyva
telstva. Ve výkladních skříních byly obrazy 
monarchů trojspolku: císařové rakouský a ně
mecký s králem italským, fotografie a pohled
nice s karakteristickou tváří nejvyššího velitele 
arc. Friedricha, v nesčíslných exemplářích viděl 
jsi reprodukci snímku Conrada von. Hotzen
dod, studujícího mapu Balkánu, velIké mapy 
příštích bojišť, Srbska, Ruského Polska, Belgie, 
Francie nabízelo každé knihkupectví i obchody 
s papírem; na nárožích se četl a nadšeně ko
mentoval císařský manifest; žurnály přinášely 
denně výnosy vlády, jež byly jednomyslně schva
lovány; noviny, zvláště poledníky, měly nesl1.
chaný odbyt; ke čtvrté ~odině ~a~aly s,: ':011! 
Extraausgaben všech mozných hstu a vreshCl 
kluci a ukřičené ženštiny běhali s nimi o závod, 
nabízeli je v kavárnách, tramvajích, v .kance
lářích, v průjezdech domů: Ein groBer Sleg der 
Deutschenl Extraausgabééé! Die Russen ver
nichtet! Extraausgabééé der Zeit, zweite Auf
lagééé! Kornitzer Siegf~ied v Mittagsblatt? a 
E. Lippowitz v Neues WIener Journal~ fabnko: 
valí zvláště v patriotickém zápalu zpravy, ktere 
tryskaly jako proudy oleje v rozpálené duše: 
nepřátelé byli biti, zdrceni, zajímáni všude, než 

*} doplň faber = každý svého štěstí strůjcem. 

se objevili, generálové a vládci jejich páchali 
sebevraždy, obyvatelstvo jejich bylo na kraji 
zoufalství a chystalo se k revoluci - der dumme 
Ker! von Wien byl v sedmém n·ebi a jásal bla
žeností. 

Ulicemi proudila spousta lidí v uniformách. 
Šavle řinčely o chodníky, ženy a dívky v rámě 
hrrun zavěšeny kráčely s pýchou po boku jejich. 
Staré, dávno zapomenuté marše hřměly v par
cích, Prinz Eugen, Radetzky-Marsch, publikum 
je poslouchalo stojíc a s odkrytými hlavami. Cí
sařské hymny zpívalo obecenstvo sborem a 
pilně pozorovalo, je-li kde kdo, kdo nepěje 
s sebou, či docela nesundává klobouk - běda 
mu, ten nespal toho dne ve své posteli. K ve
čeru se shromažďovaly zástupy na RíngstraBe, 
Grabenu, Maximilianplatzu, improvisovaní řeč
níci (v Jiigrových košilích a s rudým plnovou
sem, tedy Alldeutschen) vystupovali na židle, 
na podstavce soch, patníky domů a řečnili; 
o vlasti, o svatém boji, patriotismu, Gut und 
Blut, ku konci Heil. A zástupy se daly na po
chod, pějíce Wacht am Rhein, Deutschland, 
Deutschland uber Anes, Ich haW einen guten 
Kameraden, O du mein Osterreich, táhly k mi
nisterstvu války, vylily se tam v moře hlav a 
pěly dál, až se objevil na balkoně štábní oficír, 
který, byla-li radostná zpráva s bojiště, pově
děl ji a vyvolal tím salvu nadšených výkřiků, 
nebyla-li, zasalutoval nebo pověděl něco jiného. 
A do pozdní noci potom byly hospody, kavárny 
a vinárny plny debatujících a vznícených pa
triotů. 

Aber was machen díe Katzelmacher? Co dě
lají Taliáni? Hle, tak jednoduchý výpočet: 
vtrhnou do Francie z jihu, císař Wí1helm od se
veru, sevrou je, vtrhnou do Paříže, nadiktují 
mír a potom se vrhnou spojenými silami na 
Rusko. Ale katzelmachři se nehýbali, což za
čalo vzbouzet nelibost. Falsche Bagage - a po
hlednice trojspolkových monarchů mizely z vý
kladů a místo nich Se objevovaly už jen podo
bizny obou spojených císařů .. 

Popularita císaře Fr. Josefa dostoupila stupně 
zaníceného zbožňování. Noviny přinesly zprávu, 
že stařičký panovník projevil touhu jít ještě .do 
pole - lch wíU zu meinen Soldaten - a že

y 

len 
veliké úsilí tělesného lékaře dra Kerzla pred
sevzetí tomu zabránilo. Der gute Kaiserl opa
kovalo se nadšeně po vídeňských ulicích. A když 
se objevil obrázek: císař modlící se za své ná
rody - stařičký panovník s čelem skloněným 
na sepiaté ruce - tekly divákům doslovně slzy 
z očí. A patriotické nadšení planulo tím silněji. 

Nepřátelství proti nepřátelům bylo bráno do
slovně. Začala se nenávidět řeč, zvyky, mravy, 
literatura. všecko. Před válkou se - zvláště 
v židovských vídeňských rodinách - rozmohlo 
zbožňování všeho anglického: řeči, sportu, líte~ 
ratury, oholených obličejů. Najednou se stah 
Angličané nejprotivnějším národem na světě. 
Gott strafe Englandl Takové nápisy visely v krá
mech a takto pozdravoval i vstupující koupě
chtivý, načež prodavač odpovídal: G~t~ s!:afe 
es! Přirozeně odložili tedy mladí HebrejCi bntvy 
a začali se jmenovat zase Heinrich místo dosa
vadního Harry, krasavice jejich odkládaly jména 
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Maud, Aliée, obcovací řečí stala se nemcma, 
angličtí autoři. až na Shakespeara (jemuž pří
znáno - vzhledem k starému servítutnímu po
staveni - blahosklonné místo mezi obvyklými 
německými klasiky), pozavíráni jsou hluboko 
do skříní a do módy vzati byli zase Ganghofer 
Schnitzler, Strobl, Salus, Hauptmann a DehmeI: 
vedle nové hvězdy Lissauera, jenž napsal pla
menné sloky o odvěkém nepříteli s refrénem: 
der groBte, der einzige, der schlimmste F eind _ 
England! (možno, že jsem ten refrén trochu 
zkroutil - aber Gott strafe es!). 

~ásníci vídeňští i říšští se vůbec vyznamená
vah: Proteus-Bahr ukázal novou válečnou tvář, 
sekční či ministerský rada Richard Schaukal 
psal po vzoru Ruckertově zuřivé sonety, sku
pina Simplicissíma plivla na svou minulost, za
dula v polnici válečnou a kresliči závodili 
s versifexy, Dehmel narukoval jako dobrovolník, 
Ganghofer byl hostem hlavního stanu a Home
rem všeho a všech, jež viděl - budou to jednou 
zajímavé stránky v nějaké příští Geschichte der 
deutschen Literatur. Se štítů a firem zmizela 
anglická a francouzská slova: z Tai1leura se stal 
Schneider, z Maisonu WerkstaHe, kde se dříve 
honosili, že prodávají englische StoHe, prodá
vaH nyní jenom StoHe, engHsche zalepili pruhem 
papíruj dvě polské dámy byly zbity v tramvaji, 
protože mluvily svou mateřštinou, o níž přítomní 
Vídeňáci mínili, že je to franštinaj člen čínského 
vyslanectví byl insultován, protože jej považo
vaH za Japonce; italskému holiči byl zdemolo
ván krám, protože katzelmachři se zachovali ne
pěkně a nešli s námi, když měli jít - jistě :po.-. 
divné věci, ale takový rozvášněný patriotismus 
nepřemítá dlouho, jde hned k čínu, a vznešený 
úmysl ovšem číny ty vysvětluje a omlouvá. 
Vídeň se podobala velikému vojenskému táboru: 
u každého můstku, nádraží, tunelu, podél tratí, 
u přechodu ulic stály hrozivé vojenské stráže. 
Nebylo dovoleno zastavit se na mostě, pode
zřelý stal jsi se, rozhlédl-li ses Po Dunaji, kdo 
se ubíral v noci z města do předměstí, musil 
se vykázat legitimací. Okna vlaků musila být 
zavřena, v chodbičkách nebylo dovoleno stát, 
nápisy vybízely obecenstvo, aby pátralo po 
špionech. 

A Vídeňák byl šťasten, vida tu obezřetnou 
péči. Konečně má důkazy, že se vláda o něj 
stará, že mŮže bezpečně složit osud svůj v ruce 
její. 

Censura bděla nad každým slovíčkem. A prá
vem: nepřítel neměl a nesměl vědět ničeho 
o našich plánech, pohybu našich armád, našich 
úmyslech a plánech. V Čechách zrodil se při
léhavý vtip na tuto obezřetnost: byla konfisko
vána známá Hdová píseň: 

šly panenky silnici, 
potkali je myslivci, 
myslivci dva -

proč? Protože prozrazovala nepříteli pohyb, 
druh a počet částí našeho vojska. 

Nám Čechům a všem Slovanům vedlo se ve 
Vídni zle. S lidmi, s nimiž jsme po celá decenia 
obcovali, jsme si přestali rozumět. Předpoklá
dali, jakmile válka vypukla, že jejich patrio
tismus není naším, nenávisti jejich ,že nesdílíme 
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a nesníme s nimi sny jejich. A začali podezřívat 
a začali se po nás dívat kosými pohledy a za
čali hrozit, jak se s námi po válce "zatočí". _ 
Moje pozorovací stanice stála vždy vysoko, 
nikdy jsem nesestoupil do vřavy ulic a nezú
častnil se jejích debat, od prvního momentu 
války jsem věděl a viděl, co znamená, zachoval 
jsem si klid diváka vždy, klid diváka, jenž ví, 
jaké budou konce této světové fase - a snad 
mi bude uvěřeno, že i dnes zaznamenávám 
s klidem, bez záští a bez generalisování své zá
žitky z prvých dnů války: guvernér;ovi Sieg
hartoví byl jsem udán pro své filosrbské 
smýšlení - udavačem byl uherský žid, sedící 
se mnou čtvrtstoletí v kanceláři; dále kniha 
moje Rom (Řím) byla označena policií jako 
velezrádný spis - udavačem byl graduovaný 
člověk, žid z Grinzingu, majitel ústavu pro 
slabomyslné děti, člověk, jehož jsem v životě 
nikdy neviděl. Jiní zažili také leccos. 

Ale - patriotismus, jak říkám, vysvětluje a 
omlouvá všecko. 

J. S. Machar: Vídeňské prcfily 

)(-

Ultimatum Rakousko-Uherska 
Srb s k u. 

Srbské vládě předepsáno prohlášení pro srbský 
úřední list. - Zákaz jakékoli protirakouské 
propagandy v Srbsku. - Propuštění všech jak
koli protirakousky kompromitovaných důstoj
níků a úředníků. - Lhůta ultimata do 25. čer-

vence 6 hodin večer. 

Vídeň 23. července. 
C. a k. vyslanec v Bělehradě 'Ůdevzdal dnes 

odpoledne v 6 hodin královské srbské vládě 
tuto notu: 

Dne 31. března 1909 učinil královský srbský 
vyslanec na vídeňském dvoře z rozkazu své 
vlády c. a k. vládě toto prohlášení: Srbsko 
uznává, že situací zavedenou v Bosně nebylo 
dotčeno ve svých právech a že se tudíž přizpů
sobí rozhodnutí, jaké velmoci učiní v příčině 
čl. XXV. berlínské smlouvy. Podávajíc se ra
dám velmocí, zavazuje se Srbsko vzdáti se sta
noviska protestu a odporu, jež zaujalo vzhledem 
ok anexi od minulého října, a zavazuje se dále 
zm-ěniti svoji nynější politiku vůči Rakousko. 
Uhersku a žíti v budoucnosti· s ním v přátelsky 
sousedských vztazích. 

Dějiny posledních let a jmenovitě bolestné 
události ze dne 28. června prokázaly existenci 
podvratného hnutí v Srbsku, jehož cílem je od. 
loučiti od rakousko-uherského mocnářství jisté 
části jeho území, Toto hnutí, jež vzniklo před 
zraky srbské vlády, projevilo se později za hra
nicemi království těroristickými činy, řadou 
atentátů a vraždami. 

Daleka toho, aby vyplnila formální závazky, 
obsažené v prohlášení ze dne 31. března 1909, 
neučinila královská srbská vláda ničeho, aby 
toto hnutí potlačila. Trpěla zločinné rejdy růz
ných spolků a sdružení, čelící proti mocnářství, 
bezuzdnou mluvu tisku, vychvalování původců 

atentátů, účastenství důstojníků a úředníků na 
podvratných rejdech. 

• Trpěla nezdravou propagandu ve veřejné~ 
vyučování a tr.pěla konečně všechny mam
festace, jež mohly svésti srbské obyvat~l~tvo 
k záští proti mocnářství a k nevážnosh Jeho 
zařízení. Tato tolerance, kterou se provinila 
královská srbská vláda, trvala ještě v onom 
okamžiku, kdy události ze dne 28. června uká
zaly celému světu děsné důsle~ky takové to
lerance. 

Vysvítá z výpovědí a doznání zločinných pů
vodců atentátu ze dne 28. června, že vražda 
sarajevská byla zosnována v Bělehradě, že vra
hové obdrželi zbraně a pumy, jež měli, od 
srbských důstojníků a že konečně doprava zlo
činců a jich zbraní do Bosny uspořádána a pro
vedena vůdčími srbskými pohraničními orgány. 

Uvedené výsledky vyšetřování nedovolily 
c. a k. vládě sledovati ještě dále stanovisko 
vyčkávavé shovívavosti, jaké po léta zaujímala 
vůči oněm rejdům, které mají středisko v Běle
hradě a odtud přenášejí se na území mocnář
stvL Tyto výsledky naopak ukládají mocnářství 
povinnost učiniti přítrž těmto rejdům, které 
jsou usta vÍčným ohrožováním klidu mocnářství. 

Aby tohoto účelu bylo dosaženo, jest c. a k. 
vláda nucena žádati od srbské vlády úřední 
ubezpečení, že odsuzuje propagandu, čelící 
proti Rakousko-Uhersku, t. j. celek snah, jichž 
konečným cílem jest odloučiti od mocnářství 
území, jež jemu náležejí, a že se zavazuje po
tlačiti všemi prostředky tuto zločinnou a tero
ristickou propagandu. 

Aby dodala těmto závazkům slavnostního rázu, 
uveřejní král. srbská vláda na první straně 
svého úředního orgánu ze dne 26./13. července 
toto prohlášení: 
"Král. srbská vláda odsuzuje propagandu če

lící proti Rakousko-Uhersku, to jest celek 
oněch snah, jichž posledním cílem jest odloučiti 
od rakousko-uherského mocnářství území, jež 
mu náležejí, a lituje co nejupřímněji děsných 
důsledků těchto zločinných činů. 

Král. srbská vláda lituje, že srbští důstojníci 
a úředníci účastnili se shora zmíněné propa
gandy a že tím ohrozili přátelský sousedský 
styk, jejž pěstovati se král. srbská vláda zavá
zala co nejslavnostněji prohlášením ze dne 31. 
března 1909. 

Královská srbská vláda, která neschvaluje a 
odmítá každý pokus nebo jen myšlenku vmě
šovati se do osudů kterékoliv částí rakousko
uherského mocnářství, považuje za svou povin
nost zcela výslovně upozorniti důstojníky, 
úředníky a celé obyvatelstvo, že napříště se 
vší přísností zakročí proti osobám, které by se 
provinily takovými činy, číny, jež zameziti a 
potlačiti se ze všech sil vynasnaží." 

Toto prohlášení budiž současně uvedeno ve 
známost král. armádě denním rozkazem J. V. 
krále a uveřejněno v úředním orgánu armády. 

Král. srbská vláda zavazuje se mimo to: 
1. Potlačiti každou publikaci, která podně

cuje k záští a opovrhování mocnářstvím a jejíž 
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povšechná tendence čelí proti teritoriální inte
gritě mocnářství. 

2. Rozpustiti okamžitě spolek Narodna 
Obrana, konfiskovati jeho veškeré propagační 
prostředky a zakročiti stejně proti ostatním 
spolkům a sdružením, jež se zabývají propa
gandou proti Rakousko-Uhersku; král. vláda 
učiní nutná opatření, aby rozpuštěné spolky ne
pokračovaly ve své činnosti snad pod jiným 
jménem nebo v jiné formě. 

3. Odstraniti bez průtahu z veřejného vyučo
vání v Srbsku, jak pokud jde o učitelské sbory, 
tak i o učeoné pomůcky, vše, co slouží anebo 
sloužiti by mohlo k tomu, aby živena byla pro
paganda proti Rakousko-Uhersku. 

4. Odstraniti z vojenské služby a správy po
všechně· všechny důstojníky a úředníky, kteří 
se provinili propagandou proti Rakousko-Uher
sku a jejíchž jména si vyhrazuje oznámiti c. a k. 
vláda král. vládě se sdělením materiálu proti 
nim. 

5. Svoliti, aby v Srbsku spolupůsobily c. a k. 
orgány při potlačování hnutí směřujícího proti 
teritoriální nedotknutelnosti monarchie. 

6. Zahájiti soudní vyšetřování proti oněm 
účastníkům komplotu ze dne 28. června, kteří 
jsou na srbském území. Orgány delegované 
k tomu c. a k. vládou zúčastní se příslušných 
šetření. 

7. Se vším urychlením provésti zatčení Voje 
Tankosiče a jistého Milana Cíganoviče, srbského 
státního úředníka, kteří isou kompromitováni 
výsledkem vyšetřování. 

8. Účinnými opatřeními zabrániti účasti 
srbských úřadů na propašování zbraní a vý
bušných těles přes hranice a ony orgány pohra
niční služby v Šabci a Lozníci, které napomá
haly původcům zločinu při přestoupení hranic 
propustiti ze služby a přísně je potrestati. 

9. C. a k. vládě dáti vysvětlení o neopráv
něných výrocích vysokých srbských funkcio
nářů v Srbsku a v cizině, kteří bez zřetele na 
své úřední postavení neváhali vysloviti se po 
atentátu .ze dne 28. června v interviewech ne
přátelsky vůči Rakousko-Uhersku. 

10. Vyrozuměti c. a k. vládu bez průtahu 
o provedení opatření, shrnutých v předchozích 
bodech. 

C. a k. vláda očekává odpověď král. vlády 
nejpozději ·do soboty dne 25. července do 6 hod. 
odpol. 

Zápisy o výsledku vyšetřování sarajevského, 
pokud se týkají funkcionářů jmenovaných 
v bodu 7. a 8., jsou k této notě připojeny. 

Při 10 h a. 

Trestní vyšetřování, vedené u soudu v Sa
rajevě proti Gavrilu Prinčipovi a společníkům 
pro úkladnou vraždu, spáchanou dne 28. června 
t. r" po případě pro spoluvinu na této vraždě, 
vedlo až dosud k těmto výsledkům: 
. 1. Plán zavraždit arcivévodu Františka Fer
dinanda za jeho pobytu v Sarajevě byl zosnován 
v Bělehradě Gavrilem PrinčÍpem, Nedeljkem 
CabrinovÍčem, jistým Milanem Ciganovičem a 
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Trifkem Grabcem za spolupomoci majora.. Voji 
Tankosiče. 

2. šest pum a 4 browningové pistole s náboji, 
jichž použili zločinci jako nástrojů, byly opa
třeny a odevzdány PrinčipovÍ, Cabrinovičovi a. 
Grabcovi v Bělehradě jistým Milánem Cigano-
vÍčem a majorem Voj ou Tankosičem. . 

3. Pumy jsou ruční granáty, které pocházejí 
~e ~kladiště zbraní srbské armády v Kragu
Jev Cl. 

4. Aby zdar atentátu byl zabezpečen, poučil 
Ciganovič Prinčipa, Cabrinoviče a ~rabce o za
cházení s granáty anauči! v lese ti střelnice 
topčíderské Prínčipa a Grabce stříleti brownin
govými pistolemi. 

5. Aby Prinčipovi, Cabrinovičovi a Grabcovi 
bylo umožněno přejíti bosensko-hercegovské 
hranice a podloudně dopraviti zbraně, byl Ciga
novičem organisován zcela tajný dopravní 
systém. Přechod zlosynů se zbraněmi do Bosny 
a Hercegoviny byl proveden pohraničními 
hejtmany šabským (Rade PopovÍč) a loznickým, 
jakož i celním orgánem Rudivojem Grbičem 
z Loznice za pomoci několika jiných osob. 

Čas dne 24, července 1914. 

Vál k a V y P o věd ě TI a. 

Z Vídně dne 28. července se úředně oznamuje 
o 3/45. hod. večer. 

"Wiener Zeitung" oznamuje: Na základě nej
vyššího rozhodnutí ze dne 28. července roku 
1914 bylo dnes královské srbské vládě zasláno 
ve francouzském jazyku napsané vypovědění 
války, jež v českém překladě zní takto: 
"Poněvadž královská srbská vláda neodpo

věděla uspokojivě na notu, kterou jí odevzdal 
rakousko-uherský vyslanec v Bělehradě dne 
23. července r. 1914, jest c. a k. vláda nucena, 
aby pečovala sama o ochranu svých práv a 
zájmů a aby za tímto účelem apelovala na moc 
zbraní. Rakousko-Uhersko má tudíž za to že 
jest od tohoto okamžiku ve válečném stav~ se 
Srbskem." 

Rakousko-uherský ministr zahraničních věcí 

hr. Berchtold. 
Samostatnost dne 29. července 1914. 

P r a hal 914. 
Začal isem rozmluvy s kolegy poslanci, abych 

zjistil smýšlení stran a plány. Častěji jsem 
mluvil s poslancem Švehlou; byl jsem u něho 
y Hostivaři a Karlových Varech. Postupně jsem 
Jednal také s drem Stránským (starším), Ka
linou, drem Hajnem, Klofáčem (před jeho uvěz
něním; stýkal jsem ~e s ním i ve vězení), drem 
Soukupem a drem Smeralemj jednou, dvakrát 
jsem jich několik pozval k sobě. Také s poslan
cem Chocem jsem navazoval, ale projevil ta
kový strach, že mi vypadl ·z kalkulace. Z těchto 
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rozhovorů jsem si udělal zaver, že ohromná 
yětšina příslušníků stran, s jejichž vůdci jsem 
Jednal, zachová si protirakouské smýšlent 
i v tom případě, že by jednotliví vůdcové nebo 
frakce šli s Rakouskem. 

~olicie ~ úřadové mne s počátku nepodezří
vah, byl Jsem opatrný a neztěžoval nikomu 
P?stavenij v takové situaci je důležité pra
vIdlo: dělat co nejvíce sám a lidem říkat co 
nejméně, aby mohli prostěji vypovídat, došlo,:,li 
by k vazbě a soudnímu vyšetřování. Proto jsem 
také svým nejbližším nic o svých plánech ne
řekl; ovšem že se jednotliVÍ dovtípili, co pod. 
nikám a co můj odchod za hranice znamená, ale 
výslovně ode mne neslyšeli nic. 

Byl jsem rozhodnut, a nadobro: oposice proti 
Rakousku musila se stát opravdovou, do
opravdy, na život a na smrt - k tomu nutila 
světová situace. 

Šlo jen o to, jak do toho, jakou taktikou; 
d.oma revoluce branná, ba ani radikální opo
SIce, o tom jsem se přesvědčil brzy, nebyla 
možná; nějaký ten puč snad se dal zosnovat, 
ale k tomu bych se byl nepropůjčil. Možná, že 
ve Vídni, a zejména Friedrich, by si toho byli 
přáli. Podle situace, svědomitě odhadované, 
musili isme za hranice a tam organisovat náš 
boj proti Rakousku, 

Hledal jsem předně spojení s přáteli v zemích 
Dohody ještě z Prahy, a k tomu se mi nahodil 
pan Voska, který před válkou přijel na ná
vštěvu do Čech. Znal isem ho z Ameriky, Zabez
pečiv si jeho mlčelivost, jednal jsem s ním 
napřed o tom, aby krajané v Americe sebrali 
větší fond, jímž bychom u nás doma pomáhali 
?bětem rakouské persekuce. Z tohoto jednání 
Jsem přešel k jednání politickému, Jako občan 
neutrální Ameriky měl pan Voska přístup do 
všech válčících zemí; požádal jsem ho proto, 
aby cestu domů vykonal přes Anglii a v Lon
dýně odevzdal mým přátelům zprávy a dopisy. 
Pan Voska přivolí1 a odebral se koncem srpna 
přes Anglii do Ameriky. Aby věc nebyla ná
padná, jelo s ním několik krajanů. Poslal jsem 
ovšem zprávy ústní, aby se psalo co nejméně;' 
písemně podány hlavně číslice a stručné zá
znamy k posílení paměti. Zprávy byly o perse
kucích, zejména také jihoslovanských vůdců, 
hlavně pak o finančním stavu Rakouska-Uher
ska, a kon,?čně zprávy vojenské. Zprávy ode
vzdány hned po příchodu do Londýna, dne 
2. září 1914, Mr. H. ,W, SteedovÍ, řediteH za
hraničního oddělení v světovém deníku" Times" 
a ten je týž den odevzdal adresátům, mezi 
nimiž bylo také ruské velvyslanectví. Žádal 
jsem také od Mr. Steeda, aby byl dán do Ruska 
pokyn, přijímat naše vojenské přeběhlíky a ne
překážet jim. Rusové i naše vojáky pokládaly 
prostě za "austrijáky': a podle toho s nimi i na
kládali. Mr. Steed vzkaz vyřídil velvyslancem 
Benckendorffem a navzájem vzkázal mně, aby 
naši vojáci Rusům o sobě dávali vědomost zpí-
váním "Hej, Slované!" . 

Poselství bylo panem Voskou vykonáno 
dobře; organisoval také ihned posílání zvlášt
ních kurýrů, volených z občanů neutrálních 
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států a z našich lidí, v cizině žijících a domů 
se vracejících. Tím způsobem byly navázány 
pravidelné styky s dohodOVými státy. Koncem 
září mi přinesl zprávy od Mr. Steeda náš krajan 
pan Kosák, v Anglii žijící. Zprávy, které jsem 
tímto způsobem dostal a brzy pak setkáním 
se svými politickými přáteli v Holandsku do
plnil, byly velmi vážné a pro mne důležité. 

Dověděl j sem se totiž, že lord Kitchener má 
za to, že válka potrvá dlouho, nejméně tři až 
čtyři roky. Tako otázka byla pro mne velmi 
důležita, neboť moje zahraniční práce, její ráz 
a charakter závisely značně na tom, bude-li 
válka trvat krátko či dlouho. 

Dále jsem se dověděl, že angličtí vojevůdcové 
pokládají osud Paříže za zpečetěný, že tqtiž 
padne; Anglie však přes to že vydrží do po
sledního muže a do poslední lodi. Že proto ne
máme padat na mysli a při Spojencích vydržet. 

Důležité bylo pro mne zvědět, jaký asi vá
lečný plán má Dohoda. Plán ten záležel v tom, 
že ruská vojska potáhnou Slezskem, Moravou 
a Čechami, aby tím Rakousko-Uhersko ód Ně
mecka strategicky bylo odtrženo. Ten plán měl 
být proveden ještě roku 1914, Rusové - do
věděl jsem se dále - mohli by dát zbraně 
k ozbrojení našich lidí, aby si naši doma sami 
mohli udržet pořádek. 

Pozdějším vývojem událostí jsem se přesvěd
čil, že se Dohoda nevzdala plánu odtrhnout 
Rakousko od Německa. O uskutečnění tohoto 
plánu, jak uvidíme, pracovalo se ještě do jara 
roku 1918 a za pomoci Rakouska. Mně se tento 
plán hned nelíbil, nelíbil se mi vojensky a ne
líbil se mi politicky. Vojensky jsem v něm 
spatřoval jistou nedůvěru ve vlastní síly a po
liticky znamenal paktování s Habsburky a 
udržení, ba snad i zvětšení Rakouska. Viděl jsem 
v tom pláně nedostatek plánů a také moje. 
obavy stran Ruska touto první zprávou z Lon
dýna byly jen posíleny. 

Než o tomto důležitém bodu svého rozhod
nutí promluvím, řeknu napřed o svých dalších 
stycích se Spojenci, 

Užil isem totiž návštěvy své švakrové z Ame
riky, abych ji doprovodil k lodi do Rotterdamu. 
To bylo v druhé polovici září (12.-26.); 
z Rotterdamu jsem psal Denisovi .a přátelům 
Steedovi a Seton-Watsonovi; těmto, aby sami 
ke mně z Anglie přijeli anebo někoho spoleh
livého poslali. To se v rychlosti stát nemohlo a 
proto jsem musil pomýšlet na druhou cestu do 
Holandska. Ale cesta nebyla nadarmo už tím, že 
jsem projel tam a sem Německem a byl v Ho
landsku. 

Doma se zatím poměry také jasnHy, upevňo
vala se nálada protirakouskáj šlo jen o to, jak 
se doma organisovat a ovšem, co doma dělat? 
Přesvědčoval jsem se o smýšlení dvora a vo
jenských vůdců proti nám, Dostával jsem od 
různých osob z vojska (mezi prvními byl rytm, 
Hoppe z pražského sborového velitelství), 
z úřadů a t. p. zprávy o tom, co se děje ve 
vojsku a v administraci; k tomu pak přišly po
mocí Mácharovou zpdvy Kovandovy. Machar 
o nich už něco uveřejnil. Z dokumentů Ma-
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charem mi dodávaných poznal jsem nepřátelské 
smýšlení vojenského velitele Friedricha a ji
ných a dověděl isem se o plánech proti "So
kolu" našemu a později í jihoslovanskému. Ne
trvalo dlouho a začaly se persekuce; mezi 
prvními byl Sokol jičínský, Mé spolehlivé zprávy 
umožňovaly častěji, že jsem mohl už napřed 
upozornit, komu kdy hrozilo nebezpečí. 

V polovici října (14.-29.) jel jsem do Holand
ska po druhé. Opět jsem projížděl Německem 
a pozoroval zejména Berlín delší dobu; v Ho
landsku isem pobyl nejen v Rotterdamu, nýbrž 
také v Haagu, Amsterodamě a j. Jak po prvé, 
užil jsem i nyní svého pobytu v neutrální zemi 
k zaopatření a studiu literatury a pubHcistiky 
válečné. 

A tentokrát jsem se již dostal do styku s přá
teli. Do Rotterdamu přijel Seton-Watsonj dva 
dny jsem mu podával zprávu o celé situaci ra
kouské a svých názorech o válce a světové 
situaci vůbec, jak se mně jevila, a vyložil mu 
náš národní program a své akční plány, pokud 
mí tenkrát už byly jasny. Poněkud byl pře
kvapen, že jsem kladl důraz na státoprávní 
program historický; v Anglii hned tenkrát oče
kávali od nás a ostatních národů v Rakousko
Uhersku větší důraz na program národnostní. 
Náš věrný přítel zpracoval hned po návratu do 
Londýna podle mých výkladů memorandum, 
a to se dostalo spojeneckým vládám v Londýně, 
Paříži a Petrohradě. Sazonovu odevzdal je 
osobně oxfordský prof. Vinogradov, jenž ten
krát zajel do Petrohradu. 

Také s Denisem jsem se ted' dostal do styku 
písemného. V Rotterdamě jsem se sešel mezi 
jinými také s Rusem drem KasteHanským, kte
rého jsem znal a s nímž jsem měl styk literárně
politický, Přestěhoval se později do Londýna a 
pomohl nám i tam ve všeličems; v Holandsku 
byl dru Benešovi nápomocen, když jsme tam 
později zřizovali filiálku své propagandy. Sám 
jsem tam zřídil zatímní propagační centrum 
pomocí dopisovatele "Timesů", 

V Holandsku jsem dostal tentokrát z Ame
riky již peníze od krajanů; mně osobně poslal 
značnější částku Mr. Charles Crane. Pomocí 
Mr. Steeda se všecky takové transakce dály 
kabelem, 

Isolace v Holandsku mi umožnila klidnou 
Úvahu a promyšlení budoucích Úkolů; památka 
Komenského, oživená hrobem na holandské 
půdě, příklad jeho propagandy po tehdejším 
politickém světě, politické proroctví '- program 
Kšaftu zaplašily zbytky pochybnosti a váha
vosti. Komenského Kšaft zůstal mi na cestě 
kolem světa vedle Kralické bible denním ná
rodním a politickým mementem ... 

Na cestě z Holandska jsem se opět zdržel 
v Berlíně a mluvil s několika vynikajícími po
litiky a publicisty. Socialistům jsem řekl, že to dne 
4. srpna prohráli (válečné kredity v Reichstagu 
povoleny jednohlasně) a vyslovil jsem mínění, 
že se strana sociálnědemokratická brzy roz
poltí. Bylo již pozorovat ve straně neklid; de 
facto 2, prosince válečné kredity přijaty zatím 
proti jednomu hlasu (Liebknechtovu), dne 20. 
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, 
prosince už proti 20 hlasům (soc. dem.). Do
v~děl jsv~m v s~ v Berlíně všeličehos o průběhu 
vaI~y ~ Clmz Jsem byl utvrzen v svém mínění 
? vme Rakousko-Uherska a Německa. 
.' vK5>nečně povím, zatím jen stručně, že jsem 
Jeste z Prahy navázal styk s oficiálním Ruskem 
také prostřednictvím pana Svatkovského. Budu 
o, tom referovat zevrubněji v následující ka
plt-oh~. 

K vtěmtostykům s cizinou počítám také za
o~atrování novin, říšskoněmeckých a spojenec
kychj v Praze byl,Y tyto listy (i německé!) ne
dovol~:r;y; ve Vídm byla větší volnost a dokonce 
v ~raz,ďan~ch a Berlíně bylo lze číst' listy 
an~hcke a Jmé. Zaopatřoval jsem si je od zná
myc~ a zvláštními posly, Tím jsem byl infor:novan ,o mnohých podrobnostech, jichž se na
semu hsku nedostávalo. 

Doma a v armádě se stupňovala persekuce' 
popra~~ Kr';l~~chví~a z Přerova (dne 23. listopadu) 
~:r;ev pnmo J 1Z vyhaněla, ale přece j sem se dočkal 
jeste. poprav';y Matějkovy (dne 15, prosince). 
Byl Jsem pnpr~ven odjet nebo uprchnout za 
~r~~1Ce, ke SpoJencům, a šlo jen o to, jak de
fl~Itlv~l'vc;>dchod p:o,;ést. Vyžadovalo delší doby 
presv:edcxt se, ma-ll policie podezření, neboť 
se ml v Holands~u zdálo, že jsem byl pozoro
~á:r:; za to, co Jsem už udělal, byla šibenice 
J1sta, ale podle všeho nevěděli o mně mnoho. 

S poslaneckými kolegy jsem mluvil po své 
?ruhé ce~tě do Holandska potud určitěji, že 
Jsem ,od ~llch v~žadoval ?-stního (ne písemného) 
schvalem k akCI za hramcemij k tomu jsem byl 
doveden upozorněním Seton-Watsona že po 
Iit~čtí ~idé ,ven~u ?udou chtít vědět, ~luvím-li 
~ !ednam-h ve Jmenu svém nebo ve jménu po
htIckých stran a kterých. 
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T. G. Masaryk: Světová revoluce. Praha. 1925. 

Med y n i a Clo g o w s k a. 

Libuši W. 

Nad hlavou první, druhá hvízdly hluše 
již hustě lítají. • 
Skrčeni, vtipem rozpačitým, suše 
je hoši vítají. 

Houfnice páté tryskem najíždějí. 
Buď, Pane, vůle tvá. 
Jak osud sHnu učiň duši její: 
Matičko ubohá, '. 

hleď, hvězdou budu, u nás nad lesinou 
světýlkem planoucím 
a v daleku, jak roky jdou a minou, 
blednoucím, hasnoucím, 

List otcův líbám v duchu, vaše vlásky, 
děvčátko vzdálené. 
A vlna těžká, strašný příboj lásky 
zalévá srdce mé, 

k těm, kteří trpí. Srdce zmučeného 
křeč tupá jihne v něm 
i úzkost, úzkost nad národu mého 
přehořkým kalichem . 

Lukášku, Vávro, chlapci ušlechtilí 
z moravské dědiny, 
Bů~ rozsoudí. -My, čestní, jak jsme 
umreme bez viny. 

žili, 

"Vpřed'" Běží, běží dle povelu mého 
zřídlými řadami ... 
Je~íš~ tichý, srdce pokorného, 
smilUj se nad námi! ... 

Petr Křička: Šípkový keř. 8. X. 1914. 

Kdo je odpověden z války? 

S demokratického hlediska otázka kdo válku 
~pů~obil, . kdo napadl a kdo se 'bráni, kdo 
Je vmen, Je ,,:"elmi, důležitá. Demokracie spočívá 
na mravnostI; pravě proto otázka viny je dů
ležitá. 
. :r-:esouhla~ím.~ tudíž s těmi, kdo politiku, tudíž 
1 v:al~u oddeluJl od morálky, kdo politické akce, 
ze)mena masové, nadřizuJ'í J'ako veliké maly'm" 

k ' d'l '" sou romym u a ostem obyčejného žÍvota který 
obv~klému . mr~vnímu soudu podléhá. Takový 
r<;,zdll neexlstuJ.e: kdo se v politice neřídí pra
VIdly mravnostI, ten se jimi neřídí ani v sou
kromém životě a naopak. 

Nemožno proto také příjmout stanovisko těch 
ma~xis~,ůf ~teří. po~ád i v této válce ještě se do
,:olava)l hlstonckeho (ekonomického) materia
hsm~j soudru? Renner a j. nám vykládají, že 
s~ v val,ka m~Sl I;>0suzovat se stanoviska hospo
darskeho, mkoh mravního, Dejme tomu: eko
n~mi~ké s~anovis~o ~eplafí pouze pro Němce, 
:r;yb::-z t,ake pro nas Cechy a jiné, Němci potla
cene vnarodyl. ~~n Renner ovšem pamatuje jen 
na .N7mce a Jejich nadpráví a proto svým ma
tenahsmem se stal plnokrevným pangermánem' 
m~slí~v~e "vál~čná. selekce", že síla, způsobUjící 
ne}tuzsl orgamsacI, stane se soudcem admini
strátorem a soudcem národů. Moltke ~plně ab
sorboval Marxe - ovšem, materialismus ať 
se jmenuje historický nebo jakkoliv, nutně' do
c~áz~ k závěru, že moc je právem, Pan Renner 
SIce ještě teď se hlásí k internacionále ale inter
nacionála německých marxistů, jak s~rávně jim 
dokazuje minorita Liebknechtova, scvrkla se na 
pruský militarismus a pangermanismus. Pan Ren
ner hájí pruské Mitteleuropy a právě proto chce 
R~kou~ko-l!hersk<;, reformovat: chce nespokoje. 
:r;y~ nar~du~ hodlt kost, aby tím účinněji slou-
2111 Berlmu Jako Východní předvoj. 

Ruští socialisté často, po Dostojevském mluví 
? vin~ v~ec~ vá!Čících. Sám bych připu~til, že 
lS,OU vmm ~sl:~m; ale .to 1l:evylučuje mravní po
vmnost vysetnt, kdo Je Vlllen více kdo méně, 
Zajisté s!ojí za pře.mýšlení, proč ~šecky státy 
v Evrope ta~ k~nmventně pohlížely na prusis
mus a Jeho sIlem - ted: tacitus consensus*') -

*) tichý souhlas. 

bez něho by germánský pochod na Východ ne
byl možný. 

Velmi rozšířena je odrůda historiků (hlavně 
marxistů), kteří se tváři velmi hlubokomyslně, 
že prý se ve výkladu války nesmí přihlížet k pří
činám, ležícím na povrchu, nýbrž k příčinám 
vzdáleným a základním,skutečným, ženoucím. 
Je pravda, nikdo myslící nespokojí se příčinami 
sekundárními, časově posledními, ale nerozho
dujícími; každý ví, že zapálení sirky, vzněcující 
přihotovený prach, není pravou příčinou, není 
rozhodujícím motivem činu, ale na druhé straně 
se také nedáme mýlit tou zdánlivou ducha
plností, která pomocí psychologického hokus
pokusu jako "ženoucí sílu ženoucích sil" odha
duje na konec - ekonomický nebo podobný zá
jem. (Srovnej co řečeno o kapitalismu jako pra
příčině války § 24.) 
Poněkud skromnější filosofie dějin se hlásá 

těmi, kdo odkazují na těžkost vědeckého vý
kladu války: pro přílišnou složitost věci nelze 
prý pravé příčiny války stanovit, histprikové to 
ani za sto let nedovedou říci. Jistě je přesné 
konstatování všech jednotlivých fakt nemožné" 
to ono zůstává neznámo; tajné archivy podají 
ještě dost zajímavých detailů, ale je pro posou
zení této války známo dost; právě taková udá
lost, jako tato světová válka, dá se z celkového 
vývoie a stavu Evropy vyložit dostatečně. Dnes 
je se značnou jistotou stanoveno, že válkou jest 
vinno Rakousko a Německo. 

Také ve výkladu této války uplatňuje se do
mněle ultravědecký positivismus, jenž mravní 
odpovědnost jednotlivců z válb:y bagateHsuje a 
odmítá; historický proces a jeho determinovaná 
zákonnost přijímá se v nečinném fatalismu a 
pod rouškou filosofie dějin skrývá se mravní 
lhostejnost a nerozhodnost. Proti tomuto nepři
rozenému pasivismu a mravnímu diletantismu, 
krčícímu se v praxi před úspěchy, řadíme se 
k těm, jímž historie je soudem nad světem, nad 
jednotlivci a národy a již pod tíhou světového 
dějstva neztrácejí víry v mravní odpovědnost a 
povinnost, pomáhat zvyšovanou energií v boji 
za svobodu národů a lidstva. 

Po tomto stručném výkladu principiálního 
stanoviska povím několik slov o našem před
mětě in concreto. Analysa fakt stanoví vinu 
Rakouska a Německa nade vši pochybnost; dnes 
lze jíž odkázat na četnou literaturu o věci*); ze
jména padá na váhu, že v Německu přibývá 
hlasů, uznávajících vinu Německa a Rakouska. 
Autor knihy "J'accuse" má teď už více násle
dovníků; Bernstein prohlásil, že hlasování pro 
prvý vojenský kredit pokládá teď, poznav pravý 
stav věci, za nejnešťastnější čin celého života. 
Zpráva Lichnowského, deník Muhlonův a j. do
kumenty o vině Rakouska a Pruska nedají již 
pochybovat; po socialistické minoritě množí se 
nesocialistické hlasy v Rakousku a Německu, 
které oficiální výklad Berlína a Vídně, že vedli 
válku obrannou, již nepřijímají, aneb o něm 
alespoň silně pochybují. Mluva fakt je příliš 

Ol V New Evrope, Nov. 30. 1916, napsa,l jsem podrob
nější stať podle tehdejšího stavu věd. 

jasná: Srbsko na ultimatum Rakouska povolilo 
všecko, co se od samostatného státu žádat dalo, 
a Rusko tomu nepřekáželo; Anglie navrhla kon
ferenci a není důvodu, proč návrh nebyl přijat
korunovaní trubcové centrálních mocností mí
vají dost času pro každou slavnostní hloupost, 
proč se Vilém, František Josef a Nikolaj nesešli 
se svými kancléři k ústní poradě před rozhod
nutím tak dalekosáhlým? 

Historie rozšíření pangermanismu, podle ně
hož se válka nejen vede, nýbrž také léta a léta 
připravovala, je dostatečným důkazem, že Ně
mecko a Rakousko válce chtělo, neboť spoje
necké mocnosti připraveny nebyly. Bolševici 
ruští jsou velmi na straně Němců a přece Zi
novjev ve svém spisku připravenost Německa 
pokládá za nejsilnější argument proti Německu; 
slušnější Němci sami váhu argumentu uznávají. 
Harden už v listopadu 1914 učinil upřímné a dů
razné prohlášení: "My isme této válce chtěli."") 

V západní literatuře posud se všechna, aneb 
alespoň hlavní vina schvaluje na Německo. Ra
kousko zůstává jaksi v pozadí. To je nesprávné. 
Rakousko v poslední době, i před anexí Bosny
Hercegoviny i po ní, vedlo velmi agresivní po
litiku proti Srbsku a Rusku a tím vyvolalo 
válku; Německo tuto politiku ve svém zájmu 
podporovalo a zneužilo jí. Otázka, -kdo z obou 
je vinen více, v této skutečné skice nemusí být 
projednávána - zde jen zdůrazňuju, že Ra
kousko je hodně vinno, mnohem více, než i od
půrci jeho připouštějí. 

Snad se namítne, že Rakousko jednalo pod 
tlakem Berlína - v Anglii, Francii a Americe 
dost lidí si to tak představuje, a Rakousko 
svými agenty tuto legendu samo roztrušuje a 
upevňuje. Řekl jsem už, že v Berlíně to vědí, 
ale nepřekáží jim to. Naopak! Je pravda, Ra
kousko je pod vlivem a tlakem Berlína, ale to 
neznamená, že nemívá nijakého vlivu na Berlín; 
v monarchistických státech vzájemné vlivy 
osobní (panovníkll a jejich rádců) jsou značné 
a v daném případě Berlín po 1866 (jako už 
dříve) z taktických ohledů šetřil osoby císaře 
Františka Josefa a vyhovoval jeho choutkám co 
nejvíce. Rakousko mívá své odchylné názory, je 
mezi dvorem vídeňským a berlínským jisté na
pětí, ale obě dynastie a jejich výbojný imperia
lismus, směřující na východ, a zlé svědomí míli-

0) člen německé říšské rady, historik Gothein, už dne 
17. listopadu 1914 v "Berliner Tagblattu" pokusil se od
povědět na otázku, zda Němci si přáli války, a byl nucen 
připustiti toto: "Nelze popřít, že se jisté neodpovědné 
vrstvy obíraly touto myšlenkou," Jsou generál von Ber
nardi (nyní jeden z předních velitelů východní fronty) 
a podobní spisovatelé jenom neodpovědné vrstvy? Pan 
Fr. Naumann (die Hilfe, srpen 1917) vykládal, proč ně
mecký líd jíž nemůže věřit, že by válka byla defensivní. 
"Lid nemůže déle s dobrým svědoInÚn věřit, že přítomné 
bitvy jsou nevyhnutelnými bitvami obrannými. Mají spíše 
temné podezření, že se jimi slouží politice výboje nad to, 
co je nutné. A rozhodně neblahý výsledek je způsobován 
určitými publikacemi, v nichž mocné společnosti a sou
kromí jednotlivci dávají výraz touze po výboji. Pouze 
všeobecné ideje jejich obsahu dostávají se do veHké 
masy lidu; ale podle našeho nejlepšího svědomí o jejich 
existenci se dobře ví ve všech kasárnách, ve všech dílnách 
a ve všech vesnických hospodách. Důsledkem této litera
tury výboje je miz?llÍ prosté víry v obrannou válku: 
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taristické agresívnosti dělá ze soupeřů spo
jence.") 

účast Rakousko-Uherska nejen v provokaci 
války, nýbrž i ve způsobu vedení je v každém 
případě velmi značná; tvrdí se na př, s velkou 
určitostí, že ne Tirpitz, ale Burian rozhodl pro 
bezohlednou submarinovou válku, doufaje, že 
tím poražené Rakousko zachrání. To docela 
odpovídá tomu teroru, jímž Vídeň uvnitř se 
chtěla zachránit"*) 

Vina Německa a Rakouska na válce je tím 
větší, že Německo se právě 1914 s Anglií, 
Francií a ostatními mocnostmi o sporných bo
dech v Asii a Africe krátce před vypuknutím 
války dohodlo.""") 

T. G. Masaryk: Nová Evropa. 

A II str i a d e I e fl d a e s t. 
Úspěchy Rakušanů-Němců v Haliči a ústup 

Rusů, touž dobou i váhání Rumunska způsobily 
dojem zármutku, jejž bylo by dětinské skrývat 
a jenž ostatně je zcela přirozený a oprávněný. 
Je vskutku možno, že tím konec války jest jaksi 
oddálen. Pomyslíme-li však na oběti a na bolest, 

*) Vinu rakouské politiky krátce před prohlášením 
války dobře postihl berlínský "Vorwarts", když dne 25. čer
vence napsal: "Odsuzujeme agitaci velkosrbských nacio
nalistů, ale frivolní provokace rakousko-uherské vlády 
volá po nejostřejším plrotestu. Neboť po·žadavky této 
vlády jsou brutálnější nad ty, které kdy byly adresovány 
v celých dějinách neodvislému státu a mohly hýt podány 
jenom s úmyslem, aby jimi byla vyprovokována válka. 
Uvědomělý proletariát Německa ve jménu humanity a 
kultury se vší rozhodností protestuje proti této zločinné 
agitaci ... Ani kapka krve německého vojáka nesmí býti 
obětována touze po moci a imperialistické hrabivosti ra
kouských despotů." 

Stejným způsobem jako "Vorwarfs" vyslovily se ně. 
mecké listy socialistické, jejich hlasy jsou uvedeny 
v americké publikaci německých přívrženců Liebknech
tových: "Die Krise der deutschen Sozialdemokratie." 

Také Dr. Viktor Adler, vůdce rakouských německých 
sociálních demokratů, šetrně sice, ale určitě dost přiznal, 
že Rakousko způsobilo válku, když na ústupek Srbska 
neodpovědělo dalším diplomatickým jednáním. 

Před ním Kjellén, silně germanofílský Švéd, přiznává 
("Die poIitischen Probleme des Weltkrieges" 1916), že 
Rakousko-Uhersko mohlo rozřešit srbskou otázku mír
ným způsobem a že válka nebyla nutná. 

I orthodoxní David z Scheidemannovy většiny obvi
ňuje berlínskou vládu z toho, že dala Vídni carte blanche. 

**} Stojí za zmínku, že v diplomatických knihách Vídně 
a Berlína ani slova není uveřejněno o jednání obou spo'
jenců od sarajevské vraždy do ultimata Srbsku! Vidíme 
však z oficiálních projevů. že oba císařové čín, N. B. 
spáchaný na rakouském teritoriu a rakouským podda
ným, pojímali čistě osobně; Rakousko mluvilo o trestní 
výpravě do Srbska a Vilém na začátku války ve svých 
četných řečech hraje rolí trestající spravedlnosti. 

"U) Rohrbach (Das groBere Deutschland dne 15. srpna 
1915) praví "Nyní, když vše bylo změněno, můžeme říci ote
vřeně, že smlouvy s Anglií o hranicích našich zájmových 
sfér v Asií a v Africe byly podepsány, a že nezbývalo, 
než je uveřejnit. Upřímně řečeno, my byli ohromeni 
ústupky, které nám učinila Anglie v A1rice." V Turecku, 
dodává, ustoupilo se Německu ve věci Bagdadské 
dráhy, Mezopotamského petroleje a plavby na Tigridu, 
ústupky ty přesahují všechno očekávání ("iíberraschend") i 
celkem byla Anglie zcela ochotna uznat Německo za sobě 
rovna jak v Africe tak i v Asii." 

Na Mto ujednání a jeho význam v otázce viny upo
zornil jsem hned v 1. č. revue New Eur(}pe (1916, Oct. 19); 
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jež předpokládá každý den zápasu, bylo by 
hříšné s jasnou lhostejností přihlížet ku přího
dám, jež nás vzdalují od cíle. 

Bylo by ještě hříšnější, kdybychom se dali 
zastrašit nehodami, jež bývají téměř nevyhnu
telné v zápase tak olbřímském a jež. třeba byly 
ještě mnohem vážnější, nemohou změnit ko
nečný výsledek. Bismarck, který viděl věci 
zblízka, pravil, že za nynějšího stavu světového 
všichni národové vzdělaní jsou stejně stateční. 
Proti každému Němci stojí nyní aspoň čtyři od
půrci. Šťastná náhoda může jim zjednat nějaké 
místní úspěchy, ale nemůže vážně změnit poměr 
sil. I hlučnými vítězstvími se vyčerpává síla ná
roda, který naráží na příliš četné nepřátele, 
jichž prostředky jsou vskutku nevyčerpatelné. 
Hindenburg nevyniká nad Napoleona, kterýž 
ani svým geniem nebyl uchráněn od konečné 
pohromy. 

Jediným nebezpečenstvím, jež by mohlo po
škodit věc spojenců, byla by netrpělivost, která, 
ač omluvitelná ve svých počátcích, nebyla by 
proto méně zhoubná, protože by vedla k belha
vému míru a k žalostnému kompromisu. Čim 
krutější jsou dni, které prožíváme, tím více je 
třeba, abychom trvalým mírem předešli návrat 
podobných katastrof. Nežijeme jen pro sebe 
samy, nýbrž i pro pokolení, jež přijdou po nás. 
Naší přesnou povinností jest, abychom jím 
neodkázali budoucnost obtíženou zástavním 
panstvím německým. Třeba nadlouho zlomit 
nadvládu germánskou, Nejlepším prostředkem 
k tomu konci jest odnít mu navždy spojence, 
jehož užíval k urychlení svých snah ctižádo
stivých. 

Rakousku, jak nedávno dokázal Basch, při 
vyhlášení války náleží snad převážný vliv. Za 
těchto posledních let bylo nejžhavějším ohnis
kem všeněmectvL Bylo vždy živlem nepokojů 
a zmatků. Pro ně není místa v obrozené a míru
milovné Evropě, jíž se domáháme. 

Ostatně od počátku války postupem jeho ge
nerálů a ministrů znemožněno bylo obnovení 
vlády, která se kácí v krvi a žalu. 

V 17, století hned po bitvě na Bílé hoře císař 
Ferdinand II. vzal si za úkol vyhubit zcela ná
rod český. Oloupil o statky a ve vyhnanství vy
pudil všecky, kdo zůstávali věrni svědomí ná
rodnímu. Zdá se, že tyto hromadné proskripce 
nejsou možny za naší doby, nejprve poněvadž 
předpokládáme, že se ideami cti a spravedlnosti 
přece zmírnily duše - potom poněvadž nyní 
na potlačení národa nestačí již zničit šlechtu 
a měšťanstvo, ale je třeba zasáhnout všecko 
obyvatelstvo. Který ministr byl by však tak 
krutý, aby se nelekl podobných obětí? Který 
panovník by měl spánek tak tvrdý, aby usnul 
uprostřed zoufalých výkřiků obětí, jichž by se 
čítalo na statisíce? . 

Tento panovník se přece nalezL Jmenuje se 
František Josef. - Tento ministr se vyskytl. 
Jmenuje se hrabě Štěpán Tisza. 

Reiss nám jíž objevil zločiny, jimiž se provi
nili generálové habsburští. - Víme dnes, že bě.
želo o pravý systém. Maďaři budapeštští a 
Němci vídeňští chtěli právě, aby v mocnářství 
zmizel živel slovanský, Tito nižší kmenové ve 

své smělosti nechtěli se dát poněmčit. Budou 
zničeni. Na půdě mrtvolami zmrvené vzroste 
národ pánů. 

Mám před sebou brožuru, jejíž vydání p~~: 
pravují Stojanovié a de Lanux, v mz se hCl 

správa zemí iihoslov~nský:? ": mvocnářství .o~ 
vyhlášení války, StoJanovlc, jenz sebral J~Jl 
látku užil jen pramenů nesporně hodnověrných. 
Opírá se podstatně o statistiku uveřejněnou 
v B o s n i s ch e P o s t, úředním orgánu správy. 
Jeho obžalovací spis bude později doplněn, 
neboť daleko není nám ještě vše známo, ne
může však být vyvrácen. Závěry, jež přináší, 
jsou hrozné. 

Reiss již vypravoval, jak rakouští důstoj~íci 
zpustošili vesnice srbské ve Srěmu - to. Jest 
v zemi mocnářství - a uvedl rozkaz vehtele 
IX. sboru, generála Horsteina: 

Znova S'e vezmou rukoJ'mí ve všech mís-
" . h tech srbských, 1 e ž í cí ch i v n it ř n a Š 1 .c. 

hra nic. Tito rukojmí budou hned POblb, 
kdyby se obyvatelé dopustili zločinu proti voj
sku. Velitelství sboru si vyhrazuje spálení vesnic 
na vlastním území." (Das Niederbrennen von 
Ortschaften auf eigenem Gebiet behalt sich das 
Korpskommando vor.) 

Prameny uvedené Stojanoviéem dokazují, že 
nejde jen o osamělý skutek šíleného důstojníka, 
Generál Horstein poslouchal vyšších rozkazů, 
prováděl svůj díl v obecném programu. v 

Ve všech zemích jihoslovanských, v Bosne, 
Hercegovině, Dalmácii, Charvátsku, Istrii atd. 
všichni obyvatelé byli vydáni ohavnému proná
sledování. Před samou mobilisací zatčeno bylo 
v Bosně více než pět tisíc osob. V Dalmácii 
uvězněni byli všichni starostové obecní; Dalma
tinců internovaných v Mariboru bylo přes tři 
sta, v Terstu přes tisíc. Nejprve ovšeffi; byli s:
bráni lidé, u nichž se předpokládal nějaký vItv 
na obyvatelstvo, advokáti, lékaři, učitelé, kněží. 
V jediném biskupství sarajevském 67 farářů 
pravoslavných bylo uvězněno nebo pověšeno. 

Obvinění isou v poutech vláčení ves ode vsi, 
zanecháni bez potravy, vydáni urážkám a ra
nám "loyálního" obyvatelstva, jež úřady popu
zují proti ním. C o r r i e r e d e II a Ser a ze 
dne 10. února 1915 přinesl srdcervoucí líčení 
žalostné pouti těchto nešťastníků, starců, žen, 
dětí odsouzených takto po dlouhé dni k nej
hroznějším útrapám až do chvíle, kdy padají na 
cestě vysíleni únavou, bídou a bolestí. 

Zasloužili svůj trest. - Nejsou Němci. -
Podle číslic uveřejněných v B o s n i s ch e P o s t 
ve dnech 22. února až 17. března v jediném 
kraji bosenském bylo vypuzeno více než 5000 
rodin domácích a jejich jmění zabaveno. 

Jejich vina? - Nejsou Němci. Nařízením ze 
dne 7. prosince se ustanovuje, že movité i ne
movité jmění poddaných rakouskému mocnář..; 
ství nepřátelských bude zabaveno a že může 
být částečně postoupeno věrným občanům. -
V podstatě nepřítelem mocnářství jest každý, 
kdo není Němec, a příliš snadno uhodneme dů
sledky, jaké má tato odměna, nabídnutá dona
šečům: obecnou demora1isaci a nedůvěru. 

Nevypudí-li se z říše, obyvatelé pohranič
ních krajin hromadně se vykHzují do vnitrozemí, 

protože nejsou Němci a proto že jejich věrnost 
je podezřelá. Úřední list nám vypravuje bez 
obalu, jak se vykonávají tyto rozkazy: vojáci 
přicházejí, zatýkají sedláky, zmocňují se do
bytka, zapalují domy a dynamitem vyhazují do 
povětří kostely. Dynamitu bylo potřebí, aby
chom si uvědomili, že jsme v 20. století. Jinak 
bychom myslili, že čteme o činech žoldnéřů 
Lichtenštejnových. 

V samém Srěmu více než 20.000 sedláků bylo 
takto vypuzeno do severnějších krajin, jejich' 
jmění rozděleno Maďarům neb~ ~ěmcům. ~~: 
čítá se, že v Bosně, Hercegovme a Dalmacll 
evakuací celkem bylo více než 120.000, 
Houfy žebráků vyhladovělých a otrhaných vle
kou se po silnicích; na sta jich již podlehlo. 

Jen se hrne rozsudků na smrt, hrůzných a 
ohavných. Při popravách čety isou úmyslně vy
bírány ze slovanských vojáků, za nimi.ž .~e staví 
šiky maďarské a německé. - V TrebmJl vedou 
na šibenici najednou 37 osob, mezi nimi 6 žen. 
V okolí téhož města na každém stromu visí obě
šenec. - Ubožák sedlák zamýšlí oslavit doma 
slavu, obvyklou slavnost domácí. - Je popra-

. ven. - Právem, neboť slav a není slavnost ně
mecká. 

Víme, že podobné skutky byly nařízeny a 
provedeny v Bukovině, v Haličí, v Trentině, 
v Gorici. Vrátíme se k tomu a přineseme přesné 
a nezvratné zprávy. 

Tyto prameny dokazují také, s jakou neohro
ženou zmužilostí tyto oběti přijímají smrt a 
vzdorují jí. Jako někdy protestanté, které posÍ: 
lali na hranice Martinicové a CaraHové, i OUl 
kráčejí na popraviště zpívajíce národní písně 
slovanské, - Odsouzenec jeden píše prostě: 
"Umírám s čistým svědomím. Lupiči mě po
padli, protože jsem nechtěl zradit svůj ná
rod." - "Je mí souzeno umřít," píše jiný otec 
rodiny: "svěřuji tobě svou ženu a nyní sbohem, 
To jediné může říci Srb." 
Nechť vyrvou jim oči, vyrazí jim zuby, praví 

stará píseň, hajduk nevypustí nářku. Umře, po
hlížeje do očí katu. Před ním vidí zářící postavu 
svého národa. .. 

fl 

A tyto hrdiny, tyto Jihoslovany, tyto Rusíny, 
tyto Poláky, tyto Čechy, pohaněné. potupené, 
vypuzené, pronásledované, vrátíte jejich otcov
skému panovníku! - Uvedete ?pět pc:d totéž 
žezlo Maďary a Srby, Němce a Cechy! ReknE::te 
otcům, matkám, ženám popravených: byl to 
omyl. neplatí tOj počneme znova, jako by se nic 
nebylo stalo. Přikážete onomu sedláku, který 
utekl ze své hořící chyše a který své dítě zů
stavil v některém příkopě silničním, aby se opět 
ujal své práce na vydržování pánů, kteří vydali 
vojákům jeho duši i tělo; duši a tělo jeho ženy 
a jeho dítek! 

Ach nikoli! - Jsou přece jisté sázky, jichž 
nelze činiti proti mravnosti a zdravému rozumu. 

V těchto posledních nedělích, při novém svo
lávání posledních nováčků ještě pohotových, 
neuctivá a skeptická ruka napsala na hřbitovní 
zeď: Mrtví, vstávejte! Říše svolává své poslední 
vojáky. 
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Mrtví by opravdu povstali, kdyby byli odsou. 
zeni sp~t v zemí rakouské. - Nezasloužili této 
posl~dn1 l?otupy, to~o posledního zlořečení. 

Nekterych skutku nelze napravit. 
V,yRe;rolucionáři roku 1848 napsali na zdi a
n;z~ke: v Ludvík Filip dal střílet na lid LudP'k 
FIlIp prestal vládnout. ,Vl 

9č hroznější a neodpustitelné jsou zločiny 
o~~ch. Habsbur~ů, .kteří od prvních dob byli ne
prateh a tryzmteh· svy'ch národu ° J" h d v

" . , h . eJlC eJmy 
!sou Jen. },?;znou řadou řeži a vraždění: všudy, 
šugy kr,:c,~jl. v Polsku, HaIH, Štyrsku, Čechách, 
D

r sku, ,reJI,ch cestu vyznačuje krvavá stopa. _ 
nes mlra Je dovršena. 
Nové s!átání Rakouska bylo by největší ne

opatrnosh. ~o posledních měsících bylo by ne-

k
smyslem chilt, aby s.polečně žili národové které 

rutí vládci poštvali na sebe a kteří kdy' b 
pokus učinil spojit je opět f čekali 'by . y se 
vhod h '1' b' , . . .' jen na 

v.
nou c v Vll, B: Y" se pustili do sebe. 

~n~omenme Sl Makedonii, její občasná _ 
vstam, neustálé řeže. úzkost, již působila Evr;ě 
po v ?vB:cety let ~~ do chviIe, kdy odtud vyšel 
pozar, lenz. zapalll svět. 
Obnov:~é Rako?sko' bylo by jen ohromnou 

Make~om~, ne~stalým nebezpečenstvím pro 
ob:cnY,mlr a z~roveň trvalou urážkou lidského 
sve~o:r:l1. o FranCIe nemůže dopustit, aby tolik 
zlocmu zustalo bez trestu 
Zničme Rakousko! . 

k Če:hové ia~o Srbové prošli dosti dlouhou 
z Housbkou. MaJI právo na konečné vysvobození 

~ sbur~ové n~mají již práva ani na korun~ 
svateho S~vy, am n~ korunu svatého Václava. 
. N~chf Sl zachovají korunu svatého Štěpána 
Jes!~l~e hrabě Tisza laskavě svolí k tomu. Ma~ 
dan JS?~ stvoření, aby se shodli s dědici Jo
hanny SIlené. 

Arnošt Denis: V boji. Přel. Dr. J. Vančura. DU 1. 
Praha. 

~ 

Mírová akce císaře Karla 
a S i x taB o II r b o 11 S k é h o. 

Ř~kl jsem, že info~mace Svatkovského ze dne 
10; unora 1,917 byly Jen pokračováním jeho akce 
a ~form~cl ze dne 22. prosince 1916. Mám dnes 
dOlem, ze ruské vrstvy vyhledávaly ve Francii 
t>,:, kteří by jim í.;iich snahy o mír usnadnili, že 
vs?,k, tu nebylo mJaké dohody výslovné' jen spo
l~~ne tez;dence, přání a snahy. Spadal' totiž do 
tez.e ch;rtle první pokus prince Sixta Bourbon
skeho, y}e?en z nejvážnějších, které za války 
~yly ~cm:ny .. P.okud vím, Rusko v něm nemělo 
uca~tdJ'Yly~deh J~m~dtehdy, že se pokusy dějí, 
nev~ e 1 jS;n:, v z: J e ~ b;atra císařovny Zity 
a o Jeho navsteve ve VIdm u císaře Karla ko
na.né, s vědomím rozhodujících činitelů s~oie
neckych. 

Dnes je celá tato akce známa - podám ji 
proto jen v několika črtech.1) 

• 1) ~eobírámo se jí podrobně, ježto i literatura o ní 
1 pubh~.ace ~~vodních dokumentů jsou dosti rozsáhlé. 
O,dka::ujl tU~IZ P~ostě na knihu Sixtovu, OHre de paix 
separe~ de 1 ~utnche (Paris 1919} a z ostatního aspoň 
~a ~ll1hu: RIchard Fester: Die Politik Kaiser Karls 
t~ll1chov 1925), kde jsou uvedeny všecky významné 
SpISy a prameny. 

, V lednu ~ 917 odejel Sixtus Bourbonský, důstoj
mk ~ belg1C~é armádě, do Švýcar, kde Se mu 
od ,veyo~kyne parmské dostalo důvěrného sdě
lem ,clsare Karla, aby tlumočil v spojeneckých 
kr?z}ch Karlovu ochotu sjednati mír. Sixtu~ 
vrahl se do Paříže začátkem února a byl přija1 
velvxs!an~em Julesem Cambonem, od něhož se 
~ovedel, Jak se n~ ty. o~.ázky dívají odpovědné 
~ r~y francouzske. S JejIch vědomím ·odejel do 
~!y:ar,a dne 13. února 1917 podalo tom zprávu 
uv~rmku .císaře Karla, hraběti Erdodymu. 

~r~ody o~~JeI do y"ídně a vrátiv se obratem do 
Syycar" pr~nesl SIxtovi jakoodpověd zvláštní 
al,de:me.mOlre Czernínův2} s poznámkami Karlo. 
vym~. SlXtuS tav,sy~ělení .přijal a odevzdal je dne 
5. brezna v Panu preSIdentu Poincarému. 

Czer~it~ova sd~lení nebyla pro Francii po
v~bUZUJICl. Czermn v nich oznamoval že aliance 
nemecko-rakouská je nerozlučitelná že Ra
kous~? ~á?~ garat;tcie proti Srbsku a Řumunsku 
k Za}l~tem l!ltegnty monarchie v dosavadních 
hramclch a z: nebude míti námitek proti tomu, 
~dyby se Nemecko chtělo zřící Alsaska-Lot
rmska. 

Poincaré a Briand prohlašují hned Sixtu 
Bou;bons~ému,. že ~a takových základech se 
~eda o mcem Jednat!. Síxtus odjíždí znovu do 
S~ýc~r a na ,žádost Zitinu odebéře se přímo do 
Vld~e·v Na zamku Laxenburgu schází se Síxtus 
s .c~sarem dne. 23.-24. března za přítomnosti 
m1!~lstra. <:ze~nu:a; projednává se dost podrobně 
c:l~ P~~lt~ckav sltua;e a problém mírového jed
n~m! pn cemz se Slxtus dovídá o tehdejším na
P!ate~ poměru mezi Vídní a Berlínem3). Czer
nlt;t prest<? zůstává věren alianci s Německem. 
MIm? to Jest z rozmluvy zcela jasno, že Vídeň 
ne~a v u~yslu, u~initi žádné koncese ve pro
spe~h , Ha.he. <?lsar Ka!"el před odjezdem ode
v;Z,day'~ SlX.tOVl pro Pomcarého "tajný a neofi. 
cl~lm dop1s,. v ně~ž žádá od spojenců záruk., 
eXistence a mtegnty habsburské říše uznává 
veliké oběti Francie ve válce a konst~tuJ'e že 
b d d t" ' " u ~ po porova 1 všemI prostředky, užívaje veš-
kere.h~ os~bního vlivu u svých spojenců, spra
vedhve naroky francouzské na Alsasko-Lot-
rinsko". . 

~ne 31. března odevzdává Sixtus presidentu 
Pomcarému zprávu o svém jednání a Karlův do
pis. Poincaré uvědomí o celé akci nového mini
sterského předsedu Ribota, při čemž je stano
ve~o, že otázky tohoto druhu nelze projedná
yab obez so~hlasu a yědomí interesovaných spo
Je~cu, AngIte a Halte. Je tudíž o věci zpraven 
nejprve Lloyd George na schůzce s Ribotem ve 
Folkestoně dne 12. dubna 1917. Lloyd George 
s radostí zprávu přijímá, dohodne s Ribotem 
konferenci v Saint-Jean de Maurienne na 19. 
dubna, kde vedle otázek řeckých a participace 
Halie na rozdělení Turecka (z něhož dosud HaHe 

• 2) Czernin tu mimo jiné dokazuje, že tvrzení o utisko
vaní Slovanu nejsou správná a že Slované v říši habs
burské mají táž práva jako NěmcL 

3) ,Zárovet:. S tímto jednáním učiněn byl totiž pokus 
d:?hy. h.;aběI,:m M~~sdQrfkm-Poumym a při této 
pnlezltosh dosfo k vaznému .'nzporu mezi Vi dni a Ber
línem v otázce dalšího vedeni války. 

byla vyloučena) měla se projednávati také tato 
důležitá otázka,4) 

Sonnino, dověděv se na konferenci o celém 
jednání, odmítl velmi rozhodně zaměniti even
tuální přidělení Terstu a Dalmácie za maloasij
ská území turecká, jež mu byla nabízena; 
ústupky v této věci způsobily by prý HaHi nej
nebezpečnější situaci pro vládu, pro monarchií 
a pro celý režim. Konference tudíž skončila 
toto jednání konstatováním, že "dohodování 
s Vídní na takové basí by uvedlo jen rozpor 
mezi spojence, kteří stůj co stůj musí zůstati 
jednotní", 

Vyslanec Jules Cambon oznámil výsledek 
jednání Sixtovi, tento znovu odjede do Švýcar 
a po vzkazu z Vídně, že není třeba se znepo
kojovat, pokud jde o Halii, ježto prý sama činí 
Rakousku mírové nabídky, odejel znovu do 
Vídně a do Laxenburgu. Císař při této nové 
rozmluvě jevil se již ústupnějšími byl by po
stoupil kraje ryze italské (patrně v Tridentsku), 
žádal však za to kompensace. Czernin nato žá
dal zajištěni integrity říše: že jen pak by se 
dalo jednat o separátním míru. Císař dává Six
tovi dne 9. května 1917 nový dopis pro presi
denta Poincaréa, všeobecný, frázovitý, bez kon
kretních návrhů. 

Sixtus Bourbonský byl přijat dne 20. května 
Poincaréem a Ribotem, jimž podává zprávu 
o jednání. Ribot zpravuje o tom Lloyda Geoige, 
zdůrazňuje zároveň, že je nutno postupovati 
loyálně a spojenecky nejen k Halii, nýbrž 
i k Srbsku a k Rumunsku.5

) Soudí se, že by 
bylo možno, aby se sešly hlavy všech tří států 
(králové anglický, italský a president Poincaré) 
na francouzské frontě a aby o věci znovu po
jednaly. Sonnino byl o plánu zpraven, nereago
val však na Ribotův návrh: celé zprostředko
vání Sixtovo tím padlo, zůstavši bez praktic-
kého výsledku. . 

Zdá se, že při druhém jednání ve Vídni dne 
8. a 9. května císař Karel a Czernin byli ~drže
livěijí a co do výsledků těchto mírových po
kusů pesimističtější než po prvé, přesto, že byli 
k Halii ústupnější a že se- vyslovili přímo o mož
nosti separátního míru. Důvod k tomu bych hle
dal v cestě císařově a Czerninově na začátku 
dubna do Homburgu k císaři Vilémovi, při níž 
.se oba snažili přesvědčiti Viléma a jeho okolí, 
opírajíce se zjevně o zprávy Sixtovy, že míru 
bez odstoupení Alsaska-Lotrinska se nedá do
sáhnouti; byli ochotni vzdáti se ve prospěch Ně
mecka všeho vlivu na nový stát polský i s Ha
ličí, dojde-li za těchto okolností k jednání o mír. 
Němci však odmítli. Proto Czernin, vrátiv se 
do Vídně, odevzdal císaři Karlu memorandum, 
v němž dokazoval, že Rakousko-Uhersko ne-

4) Ve "Světové revoluci" president Masaryk píše, jak 
i on toto mírové jednání sledoval a nás v Paříži upo
zornil na tyto plány právě ve chvíli, kdy Lloyd George 
odejel na konferenci. Dne 20. dubna 1917 poslal mí 
z Londýna otevřený lístek, naznačuje, že schůze bude se 
týkati jednání o mírových pokusech. Viz Masaryk, "Svě-
tová revoluce", str. 309 a násl. ' 

5) Ministerský předseda Ribot v celé této akci postu
poval nejen obezřetně a s pochopením všech obtíží tohoto 
podniku, ale především s velikou loyálnosti a k01"ektností 
ke spojencum, velikým i malým. 

muze dále vésti válku, že je nutno jednati 
o brzký mír a že podmínkou k dosažení úspěš
ného jednání jest odstoupení aspoň části Alsaska
Lotrinska. Císař Karel odevzdal memorandum 
císaři Vilémovi do hlavního stanu v Kreuznachu 
(dne 13. dubna 1917). Výsledku neměl ani tento 
krok. 

Czerninovo memorandum hrálo pak dost váž
nou politickou úlohu. Czernin, chtěje působiti 
na Berlín a změniti jeho neústupnou politiku, 
získal pro svůj plán některé politické činitele 
německé, jmenovitě Erzbergera, jenž obdržel 
také kopii memoranda, patrně od vévodkyně 
z Parmy, To se pak stalo v p'olítických kruzích 
německých dost známým, zejména i mezi socia
listy, a způsobilo odhlasování známé mírové re
soluce v říšském sněmu německém dne 19. čer
vence 1917. To přispělo značně ke zvýšení od
poru německých vojáků a nacLmalistů proti 
Czerninovi. 

Dlužno dodati, že o memorandu Czerninově 
se dověděli dosti brzo rozhodující kruhy spoje
necké. Czernin z toho činil odpovědným okolí 
císařovo a císařovnino, které prý pracovalo 
svými styky v zemích k odloučení se od Ně
mecka, a vyzradivši takto hlavní slabosti říše, 
oddálilo prý ve skutečnosti možnost sjednání 
slušného míru se spojenci, 

'* * * 
Zároveň s jednáním prince Sixta Bourbon-

ského dějí se pokusy jiné, jedny více, druhé 
méně důležité. Jedny jsouce skutečnými pokusy 
° jednání, jiné pouhými intrikami; vedle jedna
telů vážných, oficiálních, s přímými instrukcemi 
přicházejících, vystupuje zejména v Bernu, Lau
sannu, Ženevě, Haagu a Stockholmu řada jed
natelů, agentů, neoficiálních zpravodajů, kteří 
všichni v té nebo oné formě pokoušejí se při
vésti obě válčící strany přímo nebo nepřímo 
do styku6

). 

6) Do první kategorie náležejí vyslanci rakousko
uherští v Haagu (Szechényi) a Bernu (Musulín), bývalý 
legační rada u Vatikánu hrabě L. Skrzynski, přidělený 
pak do Bernu, hrabě Mensdorff-Pouílly, hrabě Rever
tera a legační úředník baron de Vaux, se strany anglické 
vyslanec v Bernu Sir Horace Rumbold, generál Smuts a 
Phílippe Kerr, sekretář Lloyd George, se strany fran
couzské hrabě Armand a tisků-vý šéf v Bernu prof. Ha
guenin {jen jako informátor-Jo Z neutrálů dlužno jmeno
vati jako aktivnějšího činitele tehdejšího zahraničního 
ministra švédského a zahraničního ministra holandského, 
nynějšího vyslance v Paříži, Laudona. 

Do kategorie druhé jako pouzí pomocnící nebo infor
mátoři náležejí vedle jiných zejména p1"ino Djemal 
Tussun, se strany rakouské Polák Dr. Rostworowski a 
Dr. Bader, pak generální konsul Montlong; z francouz
ského vyslanectví v Bernu možno uvésti hraběte 
de Chateauneuf, jenž podle všeho vystupoval zcela 
z vlastní iniciativy a nebyl brán vážně. Ježto se rád 
zabýval podobnými věcmi, bylo ho užíváno za infonnátora 
v ruzných malých intrikách. Příležitostně vmísili se do 
jednání Sauerwein, Casella (dopisovatel "Matinu"), 
Svatkovský a j. Informátorskou aktivní úlohu hrál iu 
důvěrník vyslance anglického, Sira H. Rumbolda, Parodi, 
nyní úředník v sekretariátu Svazu národů. - Zcela 
zvláštní postavení měla skupina mezinárodních pacifistu, 
o nichž se zmíním později (prof. Herron, Lammasch aj.). 
Naše služba ve švýcařích většinu těchto činitelu znala, 
s l11110hými byla ve styku a práci jejich sledovala celkem 
s úSDěchem (Božinov, Baráček, v roce 1918 zejména 
Osuský, jenž mnohé z těchto lidi sledoval a celou situaci 
dobře ovládal). 
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Na straně rakouské nejaktivnější úlohu vyko
;návaH v těchto akcích v letech 1917/1918 hrabě 
MensdorH-PouilIy, bývalý rakousko-uherský vel
vyslanec v Londýně, a pak hrabě L. Skrzytíski 
pozdější polský vyslanec ve Vatikáně (tehdejší 
přidělenec rakouský v Bernu). 

P:vní akce Mensdorffova byla provedena 
v ~reznu a dubnu 1917. Dne 10. března ozna
mUJ~ r:kousko-uherský vyslanec v Bernu, že se 
dove?el y?~ Rostworo:y-ského a Haguenina, že 
by Sl prah ve, Fra!lc:l ~luviti s nějakým ra
kousko-u~~r.skym duvernlkem o otázkách míru. 
V ~ Franc;! 1 v Rakousko-Uhersku byla tehdy 
nalada nekterýcli kruhů velmi stísněná' obě 
st:~ny by.ly yálkou krajně vyčerpány a p'o na
peb,. vzmklem z mírové akce prosincové a .. 
z bOJe o n,otu ~re~identu Wilsonovi, přišla na 
ob~u shanach sd~a reakce a únava, posilovaná 
neJIstotou, co vzmkne z ruské revoluce, 

době v y~spěch ,Ponorkové války, nedoceňuje 
nebezpecl Amenky a skládaje značné naděje 
v, zeslabení spojenců. pro ruskou revoluci; 
Zlmn:ermann v tom smyslu mluvil roz
hodne s, rakousko-uherským vyslancem Hohen
lohem~ Jenž o náladě Berlína hned informoval 
Czermna. 

Rozho;oru Ros,tworowski-Haguenín uchopil se 
s radosti ~~ernm (akce Sixta Bourbonského 
~yla t:hdy Jl~ v p~o~du). 9známil dne 18. března, 
ze posle k Jednam do Svýcar hraběte Mens
~orffa, jenž prý si vezme za záminku prohlídku 
svýcarských špitálů pro vojáky válčících stran 

. aby z,ůstal. nezpo~orován a nevyzrazen. Czerni~ 
o ,c:l: a~cl zpr,avl.1 Bethmann-Hollwega při jeho 
navsteve ve Vldm dne 16. března 1917 a svým 
vyslancem v Berlíně o tom jednal s ministrem 
zah:a~ičn~ch vě~í Zimmermannem. Zimmermann 
proJ:vll vsak k Jednání velmi málo ochoty, dav 
k ~emu n,akc:nec souhlas jen s výhradami; 
mUSI se pry zasadně odmítnouti každá diskuse 
o alsasko:~otrínské otázce. Mensdorff do Švý
car na pocatku dubna skutečně odejel a několik 
dní se ta~ zdržel. Francouzský delegát, který 
pod~e zp~av z Jrancou~ského tábora měl přijeti 
take s vedomlm Anghe, však nepřišel. Mens
?orff, ~?hl se dověděti o ochotě k mírovému 
Jednam Jen to, co znala Vídeň Už z referátu vy
sl~nectví v ~ernu. Nemohl jsem zjistiti, do jaké 
mlry Haguenm a Rostworowski přinášeli jen své 
dohady nebo opravdové instrukce oficiálních 
v:~tev. Ce!ý pok~s neměl .ráz dosti vážný, nejsa 
pnpravovan a pnpraven, Jak takové opravdové 
pok~sy obyč~jně bývají připravovány7). 
P~esto zpr~vy o oMe~sdorHově jednání, po

dane ~o Bedma, zpusoblly u Zimmermanna ne
spokoJenost. Berlín byl neústupný, věře v té 

7) Jistý význam měla přesto Mensdorffova rozmluva 
s Mrs. Bartonovou v Zenevě dne 4. dubna 1917 
Mrs, Barton, Anglíčanka, usazená ve Švýcařích, příhuzná 
lorda Balfoura a lorda Roberta Cecila měla z 'Ik 
ťl' t k f' "I ' . k ,a va y ~ a y s y. s o tCla mml ruhy spojeneckými a byla dobře 

Czernin naprosto nebyl mínění Zímmerman
Kovi' Ve smyslu rozhovorů při návštěvě císaře 

ar a v Homburgu poslal Zimmermannovi dne 
7 .. du~n~ 1917 nový rozklad, který Hohenlohe 
sku!e~ne c:d.evzdal a který měl tehdy jistě 
znacny P?h!ICký význam. Tento rozklad dost 
charaktensbcký ukazuje, J' aká byla tehd ._ 
t V'd ' . k Y Sl ~ace ve 1 m, Ja se dívali na osud říše Czer-
~1:: a roz.h?dujíCí vídeňské vrstvy a jaká byla 
JejIch po.hhka: Ně~ecko si musí uvědomiti _ 
prohla~u~e, t? Cze~nm - že Rakousko-Uhersku 
pro vmtrm Jeho sItuaci politickou a hospodář-

, sk ou nelz~ d~Ie v~sti válku a že i Německo je 
v 'p~dobne ,sl~uacl; válka musí býti skončena 
n~!d~~e v .le:e, 1917. Německo by tudíž mělo 
uc~m~l ~nac?e ustupky na západní frontě, dříve 
n~z ust~~dm mocnosti budou donuceny sjednati 
mlr horsl. Rakousko-Uhersko k tomu chce po
máhat a dalo o tom doklady svými nabídkami 
~ ~omburgu (~n~ 3. dubna 1917), Incident je 
J1s~e ch~rak!enshckýj povídá sám sebou více 
?ez ,ce,le ~mhy výkladu. Doplňuje také dobře 
Jednam prmce Sixta Bourbonského. 
_ ~ensd~rff-Czerninův pokus se zájezdem do 
Svycar zustal pokusem, nezanechal znatelných 
st,op. Vídeň však v této politice pokračovala 
dale. Hledala nové příležitosti ve Švýcařích 
:'. ~?!andsku, v Kodani, ve Stockholmu, Důle~ 
zltejSl, b~ly pokusy v Holandsku, kde hrabě 
S;yec:henYly ~omocí holandského ministra zahra
mcmch V~Cl .Loudona se snažil v srpnu a září 
1917 navazah styky s Angličany a když znovu 
rozhodl Czernin, aby do Hola~dska byl po
~lán hra~ě Mensdorff pod podobnou záminkou 
Jako do Svýcar. Věci byly jíž pevně smluveny 
ale y poslední chvíli se nedaly uskutečniti. Jso~ 
n?vyym ~okladem o náladě, obavách a plánech 
vldenske vlády v létě roku 1917. 

Dr. Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 
I. PrClha. 

lif. 

V S tup S poj e fl :Ý ch stá i ů d O V á I k y 
a fl a Š e a k c e. 

mformovana. Z rozhovoru s ní hrabě Mensdorff-Poumy 
pozn.al a do ~~dn~ oznámil tyto důležité zprávy: 1. Fran
COUZI a ~nglícane by se chtěIí s Rakouskem-Uherskem 
doh?dn~uh, ~echtějí však jednat s Německem. 2, Alsasko
lotnnska otazka musí být řešena ve prospěch Francie. 
~', ~ak?u~ko-l!h~rsko by se muselo od Německa (}dIou
CItl, ~a-I.l dOJít: ~ ním k míru, neboť ve vrstvách spoje
neckych ]~, neduvera, ,že Německo užívá Vídně jako emi
sara, ~hteJ,lC se dostah

y 

přes její pokusy k jednání o vše
obecny, mlr. - Konecně Mrs. Barton naznačila Mens
dorHovl, ze se nyní asi nedá s jednáním s francouzským 
i~e~~tem počít~ti, poněva.dž právě uskutečněný vstup 
_a~rlky ~o, val~y pozdVlhne morálku francouzské a 

anghcke vereJn~~h do té míry, že budou míti na nějakou 
dobu . ve Francu vrch neústupní váleční radikálové, 
Tyto mformace celkem odpovídaly tehdejší situaci. 
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V. Paříži jsme s dychtivostí čekali, jakou re
~kCl ove Vídni a v Berlí~ě způsobí odpověď Spo
J~~cu ze. dne ~O', prosmce a nota presidentu 
'X llsonovl. BylI Jsme ovšem neméně zvědaví 
také zprávy dostaneme od našich z Prahy a jak 
~ec~y budo~ odp?vídati na náš diplomatický 
uspech v note presIdentu Wilsonovi. O tom však 
se zmíním později. 

Prudká oficiální odpověď Německa a Rakou
sk<?-U~erska, že spojenecké prohlášení znamená 
bOJ az do konečného vítězství ústředních moc
n?styÍ, d,ávala n~m se zřetelem k dřívějším našim 
duvernym zpravám z Prahy tušiti že se ve 
Vídní odehrává drama, rozdírající ~itro odpo-

vědných činitelů rakousko-uherských, kteří ke 
každému rozhodnějšímu čínu proti Spójencům 
isou buď přitaženi Berlínem nebo často posta
vení prostě před hotovou věc. Zprávy, jež jsme 
od "Maffie" dostali v těchto dobách, nám to po
tvrzovaly: mluvily o zoufalé situaci říše, o ra
dostí v českých zemích nad notou presidentu 
Wilsonovi, o rozporu mezi Vídní a Berlínem, 
o obecném přesvědčení v Rakousku, že se vyhrát 
nemůže a že se konec rychle blíží. 

Vývoj událostí polO. lednu v nás upevňoval 
naděj e na úspěch. Z prohlášení obou císařů po 
odpovědi ze dne 30. prosince a z projevů tisku 
a v parlamentě bylo patrno, že se chystá něco 
vážného. Naproti tomu dne 22. ledna pronesl 
president Wilson v senátě jednu ze svých pa
mátných řečí, která byla vlastně pokračováním 
jeho noty ze dne 18. prosince 1916 oběma bojují
cím stranám; Wilson se zabývá odpovědmi jej ich 
na demarši Spojených států a objektivně je oce
ňuje, dávaje při tom najevo, že odpověď centrál
ních mocností neuspokojuje, Vraceje se pak ke 
své idei, vyslovené již v řeči dne 28. května 1916, 
o nutnosti garantovati světový mír Společností 
národů, odpovídá v jistém smyslu na vft1ečné cíle 
Spojenců; přes to, že zdůrazňuje, že budoucí 
mír měl by být mírem bez vítězství, prohlašuje 
zároveň, že mír po válce sjednaný nemůže býti 
trvalým, "neuzná-li se, že vlády mohou obdržeti 
svá práva jen se svolením ovládaných národů a 
že potentáti nemají práva předávati si navzá
jem národy jako vlastnictví". 

V notě Spojenců ze dne 10. ledna 1917 nebylo 
pověděno vlastně'-nic jiného. 

Berlínský zahraniční ministr Zimmermann 
neočekávaně odpověděl presidentu Wilsonovi na 
jeho řeč už dne 31. ledna zvláštní notou, ode
vzdanou velvyslanci Gérardovi, v níž pozdra
vuje Wilsonův projev o svobodě národů, dovo
lává se ho však především pro Irsko a Indii, pře
chází na svobodu moří a obviňuj e Anglii, že pře
káží svobodě námořní plavby. Zároveň Gérar
doví oznamuje, že Německo přikročuje k ostřejší 
blokádě Anglie: od 1. února 1917 je zakázán 
všechen obchod a veškerá plavba v mořích brit
ských, francouzských, italských a v moři Středo
zemnímj každá loď zde plovoucí bude bez před
běžného upozornění potopena, americké lodi 
mohou být s Evropou ve styku jen jednou týdně 
a při tom se musí podříditi určitým podmínkám. 

Dne 1. února Bethmann -Hollweg pak toto de
finitivní rozhodnutí Německa oznámil veřejně 
v parlamentě: prohlásil, že jakmile se vláda 
v dohodě s nejvyšším velitelstvím armády pře
svědčila, že ponorková válka zkrátí boj a zajistí 
vítězství, bylo nutno ji zahájiti, neboť je povin
ností vlády, aby ke zkrácení války uplatnila 
každý prostřédek, byť byl sebe bezohlednější. 
Bethmann-Hollweg zároveň ohlásil, že Německo 
je nyní dosti vyzbrojeno a připraveno, aby vedlo 
ponorkovou válku do důsledku a s úspěchem. 

Tak došlo k jednomu z nejosudnějších rozhod
nutí ve světové válce, Neměli jsme tehdy ovšem 
tušení o tom, že k tomuto rozhodnutí Německa 
došlo po několikaměsíčních úporných vnitřních 
bojích, že Bethmann-Hollweg se ho obával a že 

se mu vzpíral, že se o tom jednalo již od srpna 
1916 a že admirál Holzendorf v dohodě s Hin
denburgem a Ludendorffem podal císaři a říš
skému kancléři dne 22. prosince 1916, t. j. v době, 
kdy se dělala mírová ofensiva, memorandum, 
které zároveň znamenalo přípravy pro případ, 
že se mírový pokus nepodaří. 

V memorandu bylo dokazováno, že válka se 
musí skončiti před podzimem 1917, nemá-li do
jíti k úplnému vyčerpání a k vojenské katastrofě 
centrálních mocností, a že ke skončení války je 
možno doj Hi jen rozdrcením Anglie podmořskou 
válkou ponorkovou, která, bude-li důsledná, při
vodí isolováním a vyhladověním Anglie v pěti 
měsících její kapitulaci. Německá admiralita 
uvedla zároveň přesné výpočty také o Americe: 
není třeba se jí obávati pro případ, že by ponor
ková válka vedla k jejímu zakročení ve válce, 
nemá dosti tonáže, nebude s to, aby své síly 
zorganísovala včas a zejména je přepravila do 
Evropy, Podmínkou ovšem je, aby ponorková 
válka se začala nejpozději dne 1. února 1917. 

Ani i sme tehdy nevěděli, že se kancléř vzdal 
po těžkých bojích odporu a že k rozhodnutí tomu 
došlo dne 9. ledna 1917 v poradě, jíž předsedal 
císař Vilém na zámku Plesse. Bylo učiněno bez 
Rakousko-Uherska, Czernin, dověděv se od 
svého berlínského velvyslance o usnesení, posta
vil se proti němu. Holzendorf a Zimmermann 
se tudíž odebrali do Vídně, aby vládu vídeňskou 
přesvědčili: dne 20, ledna koná se porada, jíž 
předsedá císař Karel. Holzendorf a Zimmerma1ln 
hájí stanovisko Německa, Czernin a Tisza staví 
se proti válce ponorkové. K dohodě nedojde, ale 
vídeňská vláda se neodváží jíti proti rozhodnutí 
a podrobí se. Tvrdí se, že Czernin a někteří jiní 
radili tehdy císaři Karlovi, aby se pro tuto 
otázku Rakousko odloučilo od Německa. 

Zdá se, že rozhodnutí Německa nezpůsobilo 
celkem ani překvapení ani většího pohnutí v žád
ném ze tří táborů, spoj eneckém, neutrálním a 
centrálně evropském. Jako kdyby už všichni 
byli tušili, co přijde nebo co přijíti musí! A přece 
to bylo rozhodnutí, které mělo svůj veliký, snad 
rozhodující vliv na konečný výsledek války! 
Dne 3. února slavnostní deklarací, v níž vyložil 
celý vývoj sporu mezi Spojenými státy a Ně
meckem o ponorkovou válku, president Wilson 
přerušuje diplomatické styky s Německem a 
odevzdává velvyslanci Bernsdorfovi cestovní 
pas. Všem politicky zasvěceným bylo jasno, že 
to znamená vstup Spojených států do války. 
Německá vláda se pokouší zabrániti roztržce, 

Lansing prostě žádá odvolání ponorkové války. 
Dne 20. února obracejí se Spojené státy do 
Vídně s dotazem, připojuje-li se k německé akci. 
Vídeň posílá dlouhou notu, z níž si každý může 
vybrati, co si přej e, která říká zároveň své ano 
a ne. Při tom se odhalují německé akce v Me
xiku, které už v polovině ledna připravovaly 
spojenectví pro případ války se Spojenými státy; 
Německo slibovalo Mexiku veliké části americ
kého území, Prohlášení války blíží se nezadrži
telně. Dochází k němu dne 2. dubna 1917; ve 
zvláštním poselství kongresu vyhlašuje president 
válku Německu, oznamuje opatření, jež vláda 
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yyk~ná k zajiš!ění ~álečné spolupráce se Spo
Jene!: us!anovuJe vOjenskou povinnou službu a 
k~mcl sve poselství přáním, aby mír, který z této 
~alk~ vzel de, byl začátkem nové demokratické 
ery lIdstva. 

také de:nok;atickou ideologií a zásadovou roz
hodnosh Wdsonovou. President Wilson správně 
pochopil, že nej de jenom o ty nebo ony hranice 
o ,te~ nebo onen menší stát ve střední Evropě' 
?ybr~ ?, v~Hký zásadní problém reorganisac~ 
l~d?e ~ash staré nedemokratické Evropy, do 
)lst: mlry 5=elého světa, že v každém případě jde 
o valku s~etovou a o otázky, jejichž řešení dá na 
dl?uho raz celé další periodě dějin Evropy a 
sveta. 

N ení sn~d mnoho příkladů v historii lidstva 
kde. odpovední státníci a voj áci velikého stát ' 
a naroda ~y se dopustili tak osudné chyby jak~ 
v to~t~ pnpadě vedoucí činitelé němečtí. Je to 

. vysvethtelne a pochopitelné tomu kdo sl d 1 .' "d 1 . ,e ova 
"yvOj 1 e<: ogle německé vedoucí třídy, Y stupo- ,Byl jsem ovšem přesvědčen, budou-li Spojené 

staty nuce~y }íti, až ~o konce proti Německu, že 
to vzna::n~na !lSty pad říše habsburské a tím 
nase vltezstVl. Setření dunajské říše Washing
to?-eom hne,d v prvních dnech vstupu Spoj ených 
stat.u do valky - ~ zejména v době pozdější _ 
posllovalo naproh tomu naše obav v d 

yala do valky s materialistickou představou . že 
lde~ a ~rgument má sloužiti moci a síle, Ye' ve
~?1 valky tyt? zásady důsledně uplatňovala, 

tlson ?d ??catku zdůrazňoval opak: síla a 
moc mUSl stah ve službách ideje a práva, 

Spoj~nci J?ravdu tu pochopili; druhá část svě
tove valky Je vlastně bOJ' em o tuto ko ' Id ľ' ncepCl. 

ea l~m;ts,znovu, Jako vždy, vyhrál na konec nad 
matenahshckou koncepcí života zb v v '.' , 

t f 'l t ,. y pre 
a.us ro 1 ~ Vl~. a zejména maďarofilstvím v Ame-
r~ce~ o mchz Jsme věděli, že jsou to hnutí velmi 
sIlna. Jso;tce však přesvědčeni, že Rakousko
U~ersko mkdy. :r:eJ:mde s to, aby se odloučilo od 
~emecka, pushh ,Jsme se tím více do práce i se 
zr:!ele,m ,k Amence, doufajíce, že nyní po pro
hlasem. val~y bu~eme míti spíše možnost osvětlit 
ve Spojenych sfatech pravý stav problému ra
kousko-uh::,ského, že naše práce v Americe 
bud~ ~nazsl a úspěšněj ší, že nám bude také 
u:noz~e?-~ rekrutovati tam pro nás vojáky v ce
lych hSlCICh - krátce: vstup Ameriky do válk 

ľt' b ' , oznupcl 
v po 1 lce rutalní sílu, tancující kol zlatého te-
l~te. a proyádějíc~ n,emožný kult moci a impe
nahsmu naroda sllneho nad národy slab" ._ pVk' v,. Slml. 

e ne poucem zejména pro stát a národ malýl 

~~kous~o-Uhersku zatím Wilson válku nevy
hla~Il. Zdalo . se, ž~ si Wilson chce reservovati 
mozno?t, zauJ:nouh k habsburské říši mírnější 
~tanovlsko ,a ze v P?dstatě má totéž hledisko 
Jako FrancIe a AnglIe: bude-li možno, odloučí 
se Rako;tsko-Uhersko od Německa, které pak 
~ude vo)ens~y sná~e zdoláno, neboť Německo 
J~ hlaym nepntel a Jeho porážka musí býti hlav
mI? cllem, Války; Rozhodně neměl Wilson, vstu
!:t;Je dy<:' v~lky, umyslu, vésti boj proti existenci 
nse. ldenská vláda toho ovšem dlouho 

v, 1 N' o vy-UZlva a. am to pusobilo starosti až d ' 
roku 1918. o lara 

, Přesto vstup Spojených států do války byl 
ka~ no,:ou garancií vítězství. Spojenci sami po 
. ns!, zp~?b~né v prosinci a lednu mírovou ofen

~lVO.?, pnJah ,krok Ameriky jako veliký nový 
uspech} FrancIe t~nula v nadšení, věříc nyní ve 
svou zach,ranl!' Wds?n stal se pro svůj opatrný, 
ale. pevny, du~ledny .a zásadový postup ihned 
v:hkou mra~m, autontou světovou, O příp ra
v~ch k vedem valky, vfkonávaných v grandios
mch roz~~rech~ ~luvílo se všude s neobmeze
n?t; na~eJ 1 a ~t;v:rou! voj ensky pokládáno bylo 
vltezstvl za zapstené, 1 když se chápalo ZV 
. k' v, b d ' e ame-

nc e ,pnp:ayy, u ou trvati dosti dlouho. Ye 
F~ancl1 ,v~relne ,mínění ihned po vstupu Spoje
?ych stat~ dovalky bylo celkem jednotné: nyní 
Je nutno Jen vydržet, než Amerika bude připra
vena. 

byl pro nás novým velikým plus. y 

,Dosavadní projevy Wilsonovy byly mi také 
za rukou, pro b~doucnost: mluvil Ve svých 
p~s.elst.vlch o. nove . d~mokratické éře, mluvil proti 
m,lhta~lsmu, ,tu;pe!;ahsmu a znásilňováni malých 
narodu a státu, zadal, aby národy rozhodovaly 
s~my ? sobě - princip sebeurčení národů od 
n;ho,v 1 ~ko .vedoucího státníka, po prvé byl ofi
cle lne jasne formulován. Mluvil konečně také 
o Svaz.u .?árodŮ, jenž v důsledcích promyšlen a 
uskutecnen ~n~menal totéž, předpokládaje dů
slednou mezmarodní demokratísaci . 

.T o v v~ecko :- úst tak autoritativních znělo tak 
~~lbne, ze spravně od nás využito, znamenalo tvo
n! v .Evropě ~ov~u ideovou atmosféru, jež by 
pt;~.obtla na vlady 1 veřejné mínění evropské, aby 
pnl,alo tuto novou demokratickou ideologii, již 
take Masaryk. a naše hnutí všude hlásalo.. To 
zname~alo. zejména při důsledné evropské de
:nokrahsacl . ur:l~tn~ní r:~rodnostního principu 
Jednak proh nasdne pohhce centrálních moc
no~tí, i ednak proti oportunismu spoj eneckých 
vlad v~vropských pro případ, že by chtěly válku 
sko~clt ,kompromIsně, nerozhodně, bez nás nebo 
prot~ nam, anebo, že by se samy prohřešovaly 
proh t~m.?t<:. prir:cipu. Byl jsem dalek toho, 
aby~h v!del 1 v tecMo věcech u Spoj enců jen 
same svetl? a .? c,entrálních mocností jen samou 
tmu. Myshm, ze Je třeba, abych to hodně pod
trhl. 

v' Y. této nváladě ?yl~ js~e celkem také my, Yě
r:h Jsme, ze Spojene staty a Wilson, jednak se 
zre!ele~ k své osíle a prestiži, jednak se zřetelem 
k za~~dam a duslednosti presidentově neustanou 
"Y' b.?11, dokud nebude ke kapitulaci donuceno ze
J~e::a Německ? Sou~i1 jsem tak i proto, že bylo 
p~~hs patrno: ze Spojené státy nemají přímého 
z~Jomu, n~ :alce!, že nem,ají ani svých určitých 
Cl:U valevcnY:h, z,e kr;>k Jejich je rázu všeobec
neho a Vs esvetoveho , Jsa diktov:án do veliké míry 
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~?-k !sI?e zač~H počítati ve svých plánech také 
s pr~spe~lm SpOjených států; věřili isme ve Wil
sonuv vh~ a ve vli~ iWi~sonových teorií v Evropě 
v obou tab5!rech, c.ek~h i sme další velikou po
m?c od nas~ch,kraJanu v naší propagandě a od 
vlady a~encke v našich otázkách vojenských. 
Tak soudil prof. Masaryk, tak jsme soudili i my 

v Paříži; obdobně uvažoval i štefánik, jenž vrá
tiv se v dubnu z Petrohradu do Paříže, svěřil se 
mi hned se svým úmyslem, odejeti do Spojených 
států a využíti nově vzniklé situace pro uskuteč
ňování těchto nadějí. 

Dr. Edlfr.lrd Beneš: Světová válka a naše revoluce. 1. 
Praha. 

Plán Spojenců: Demokratická. 
o r g a n i s a c e E v rop y a I i d s t v a. -
Dem o k r a c i e pro t i t h e o k r a c i i. 
Spojenci, nepřipraveni na rakousko-německý 

útok, byli v defensivě jak vojensky tak po
liticky; trvalo delší dobu, nežli se sjednotili 
na společném programu. S počátku jednotliví 
státníci a vlády prohlašovali své názory a plány; 
přirozeně kladli důraz na to, že byli napadeni, 
odsuzovali pruský militarismus, hájili zásady 
demokratické a žádali svobodu pro všechny ná
rody, veliké i malé, a slibovali reorganisaci 
Evropy. 

31. října 1916 císař Vilém napsal Hst, v němž 
svým způsobem v důvěře v svého Bóha si od 
Bethmanna-Hollwega vyžaduje návrh mírových 
podmínek; německý kancléř 12. prosince 1916 
podal americkému chargé cl' affaires v Berlíně 
německý návrh, oznamující, že centrální moc
nosti jsou ochotny vejít v mírové jednání. Návrh 
neobsahuje žádného určitějšího plánu, je to více 
rozkaz zpupného vítěze, než opravdový návrh 
na mír. 

Nato vystoupil president Wilson. Jak známo, 
nabídl své prostředkování hned dne 3. srpna 1914, 
ale nebylo přijato; po návrhu Bethmann-Holl
wegově obrátil se Wilson (dne 25. prosince 1916) 
na anglickou vládu, jak výslovně praví, spon
tánně, nikoli na podnět německý, Žádá, aby 
všichni bojující národové podali své mírové ná
vrhy konkrétněji, všeobecná pravidla nestačÍ; 
sám zdůrazňuje právo menších a slabších ná
rodů (peoples) a malých států. 

Spojenci odpověděli (dne 30. prosince 1916) na 
notu německého kancléře a odmítli ji právem; 
dne 10. ledna 1917 odpověděli presidentu Wil
sonovi. 

Spojenci v této odpovědi zásadně proti prus
kému militarismu hájí Evropy ve jménu huma
nity a civilisace, zdůrazňují právo malých ná
rodů na sebeurčení, jak již dříve učinili 
angličtí a francouzští ministři a politikové, 

JednotHvé politické požadavky jsou: Belgie, 
Srbsko a Černá Hora musí být Němci restauro
vány, okupovaná území Francie, Ruska a Ru
munska musí být vyklizena a dána spravedlivá 
náhrada, Území a provincie, v minulosti odňaté 
spojencům násilím a proti vůli obyvatelstva, 
mají být vrácena; to se musí v prvé řadě vy
kládat jako řešení otázky alsasko-lotrinské, ale 
platí také pro Dány v šlesviku. 

Na východě bude sjednocena a osvobozena 
Polska. Také národnosti Rakousko-Uherska 
musí být osvobozeny od cizí nadvlády: Italové, 
Rumuni, Jihoslované, čechoslováci, Poláci, Ru
síni. Turecké panství v Evropě přestane, neboť 

je cizí západní civiHsaci; národy, podrobené 
krvavému tyranství Turků, budou osvobozeny. 

Spojenci takto usilují o reorganisaci Východní 
Evropy a Evropy vůbec; národnosti musí hýt 
respektovány a svoboda ekonomického vývoje 
plně zabezpečena všem národům, velikými ma
lým. Mezinárodní úmluvy budou garantovat 
suchozemské a přímořské hranice proti nespra
vedlivým útokům. Spojenci přijímají v zásadě 
utvoření ligy národů. . 

- Brzy po obdržení spojenecké noty pre
sident Wilson ve jménu amerického lidu vyhlá
sil (dne 5. dubna 1917) Německu válku. Od té 
doby, jak se vyslovil, a již předtím formuloval 
všeobecné podmínky míru. 

President Wilson velmi účinně interpretuje 
vedoucí zásady americké demokracie: zásady, 
v nichž Amerika byla vychována (inaugurální řeč 
dne 5. března 1917), j sou zásady osvobozeného 
člověčenstva; hlavní zásada míru je skutečná 
rovnost národů (natíons) a že vlády mají všecku 
svou oprávněnou moc od souhlasu ovláda
ných, anebo, jak to formuluje v poslání Rusku 
(9. června 1917), žádný národ (people) nesmí 
být donucen pod suverenitu, pod kterou si žít 
nepřeje. 

V podstatě Wilson opisuje jen znamenitou 
řeč Lincolnovu na Národním hřbitově 19. listo
padu 1863: "Že tito mrtví nezemřeli nadarmo 
a že národ s pomocí boží znova se narodí 
k svobodě a že vláda z lidu, lidem a pro lid 
nezmizí se světa." A Lincoln i Wilson v pod
statě opakují jen zásady americké Deklarace 
nezávislosti (4. července 1776). 

Podrobněji Wi1son formuloval podmínky míru 
v kongrese 8. ledna 1918 - rok po notě spo
jenců; návrh obsahuje 14 požadavků. 

1. Mírové vyjednávání musí se díti otevřeně, 
bez tajných mezinárodních úmluv; diplomacie 
musí jednat veřejně. 

2. Naprostá svoboda plavby na moři terito
riálního obvodu, 

3. Odstranění pokud možno všech hospodář
ských přehrad. 

4, Všeobecné odzbrojení. 
5. Uspořádání a rozdělení kolonii; musí být 

brán stejný zřetel na zájmy obyvatel, jako na 
zájmy států, které si na kolonie osobují právo. 

6. Evakuace všeho ruského území; Rusko 
samo si upraví své politické zřízení a obdrží 
k tomu, pokud třeba, všelikou pomoc. Způsob, 
jakým bratrské národy budou zacházeti s Rus
kem, bude rozhodující .zkouškou dobré vůle. 

7. Belgie musí být vyprázdněna a restauro
vána. 

8, Francouzské území musí být vyklizeno a 
restaurováno, a bezpráví, spáchané na Francii 
1871 Pruskem v otázce alsasko-lotrinské musí 
být napraveno. 

9. Italské hranice buďtež upraveny podle 
jasně známých národnostních hranic. 

10. Národům (peoples) Rakousko-Uherska, je
jichž místo mezi národy (nations) si přejeme vi
dět zabezpečené a zajištěné, musí být dána nej
svobodnější možnost autonomního vývoje, 

11. Rumunsko, Srbsko a Černá Hora musí být 
vyklizeny a okupovaná území restaurována; 
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Srbsko musí mít svobodný a zajištěný přístup 
k moři. Vzájemné vztahy balkánských států 
mají být upraveny ve shodě s historicky danými 
politickými a národnostními zásadami; politická 
a hospodářská nezávislost a územní integrita 
balkánských států budiž zabezpečena meziná
rodními úmluvami. 

Balkán a Turecko, uskuteční pangermánský 
plán Berlín-Bagdad, čímž celý svět bude zne
pokojen a mír znemožněn.*) Že Rakousko-Uher
sko je pouhým vasaIem Berlína, president WH
son objasnil v téže řeči, ve které mluvil o jeho 
integritě; myslil-li president Wilson, že Ra
kousko se. pokusí to vasalství se sebe střást, 
tedy se té myšlenky vzdal - Rakousko to va
salstvi přijímá stále více. 

12. Turecku budiž zaručena integrita území; 
ale ostatním národům (nationaHties) pod turec
kou vládou budiž zajištěna bezpečnost života a 
autonomní vývoj bez jakéhokoli vnějšího zasa
hování. Dardanely mají trvale být otevřeny lo
dím a obchodu všech národů Za mezinárodních 
záruk. 

President WiIson neváhal změnit sv.ých 
čtrnáct mírových bodů. Vláda Spojených států, 
následujíc Francii, Halii a Velkou Britanii 
~znaIa Čechoslováky za národ belligerentní, ~ 
Ceskoslovenskou národní radu za "vládu de 
facto", nadanou nejvyšší autoritou· ve vojen
~kých a politických věcech, týkajících se 
Cechoslováků; a ve své odpovědi Rakousko
Uhersku president WiIson sám zdůraZňuje tuto 

13. Budiž zřízen polský stát, obsahující území 
obydlená nesporně polským obyvatelstvem; 
svobodný a jistý přístup k moři buď zabezpe
čen, politická a hospodářská nezávislost a inte
grita území budiž mezinárodně zaručena. 

14. Budiž zřízen všeobecný svaz národů, za
bezpečující hmotnou a politickou nezávislost a 
územní integritu stejnou mírou velkých i ma
lých národů. 

změnu svých čtrnácti podmínek, když radí 
vládě rakousko-uherské, aby vyjednávala s Če
choslováky a Jihoslovany. V dopise, který od
povídal na přímou otázku, president Wílson 
vysvětlil, že jeho třetí bod neznamená volný 
obchod - není pochyby, že jeho čtrnácte bodů 
vyjadřuje pouze všeobecné zásady tím, že při
P0t;ští ~onkretnější a konečné definice a změny, 
stejně 'Jako budou změněny a definovány pod
mínky Spojenců· na rozhodující mírové konfe
renci. 

President Wilson ve všeobecných zásadách 
je úplně. shodný s notou Spojenců; v podrob
nostech JSou rozdíly, zejména v názoru na Ra
kousko-Uhersko, na Balkán a Turecko; zde 
president Wilson je mnohem konservativnější 
než Spojenci. Avšak přiblížil se jim v někte
rých pozdějších projevech. V řeči ke Kongresu 
11. února 1918 zdůraznil zásadu, že územní 
změny musí být učiněny jen v zájmu obyvatel, 
nikoli nepřátelských států; a všem jasně vyme
zeným (well-defined) národnostním tužbám má 
být poskytnuto největší uspokojení, pokud by 
nezavedly nové a neprodloužily staré prvky 
bojů a protiv, ohrožujících mír Evropy a lid
stva. 

President Wilson (4. prosince 1917 v řeči ke 
Kongresu) připustil, že Amerika nechtěla ze
slabit (impair) a předělávat (rearrange) ra
kousko-uherskou říši, ale vláda ústy sekretáře 
~ansinga prohlásila zájem o národnostní tužby 
Cechoslováků a Jihoslovanů, a později doplnila 
neurčitý text proti rakouským a německým vý
kladům v určitější smysl, že tím míněna je samo
statnost těchto národů.") 

President Wilson je si vědom, že integrita 
Rakousko-Uherska znamená vítězství německé. 
Už proto, že by ta integrita znemožnila vlastní 
italský a polský program presidentův; a presi
dent Wilson sám velmi dobře prohlédl, že Ně
mecko, kontrolujíc Rakousko-Uhersko a tím 

*} Prohlášení Lansingovo ze dne 29. května 1918 zní: 
"Státní sekretář chce prohlásit, že vláda Spojených států 
s velikým zájmem sledovala kongres utlačených národ
ností rakousko-uherských, konaný v Římě v dubnu, a že 
národnostní aspirace čechoslováků a Jihoslovanů po 
svobodě se těší opravdové sympatii této vlády." 

Lansíngovo prohlášení ze dne 28. června 1918: "Když 
vláda Spojených států (29. května) vydala své prohlášení 
ve příčině národnostních aspirací čechoslováků a Jiho
slovanů, hleděli úředníci a přívrženci Německa a Ra
kousko-Uherska zkřiviti a zkomoliti jeho zřejmý výklad. 
Aby nebylo nedorozumění ve příčině významu tohoto 
prohlášení, státní sekretář dnes připojil !Oznámení, že 
vláda Spojených států stojí na stanovisku úplného osvo
bození všech větví slovanského plemene zpod německé 
a rakouské nadvlády." 
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9. Spojenci a president Wilson nepodávají 
politický plán do všech podrobností vypracoe 

vaQý. Těžiště jejich návrhů leží v rozhodném 
prohlášení politického programu demokratic
kého. 

Mezi politikou Spojenců a centrálních moc
ností je rozdíl zásadní. 

Spojenci jsou státy demokratické a republi
kánské, odvozující právo vlády z vůle lidu, jsou 
státy vzniklé z revoluce; Francie, země Velké 
revoluce a prohlášení práv člověčských; Anglie, 
vzor parlamentárního režimu a království, pod
řízeným vládě většiny; ltaIie protipapežská, bo
jující za sjednocení národa, přijala také zásady 
parlamentarismu; staré Rusko nehodilo se do 
tohoto spolku, ale Rusko svrhlo cara a usiluje 
o republiku dokonce již sociální; Spojené státy, 
prvá veliká demokracie a republika, která orga
nisovala politickou svobodu na základě svo
body církevní a náboženské, vzor revoluční 
Francii a evrópské demokracii vůbec. 

Ke Spojencům se přimykají jiné republi. 
kánské a qemokratické státy. Státy neutrální 
většinou jsdu na straně Spojenců; v Norsku, 

OJ Pohlédněte na mapu Evropy nY-ní. Německo nám 
opět vnucuje jednání o mír. A o čem mluví? Mluví 
o Belgii, mluví Q severní Francii, mluví o AIsasku
Lotrinsku. To isou ovšem svrchovaně zajLmavé věci pro 
nás i pro ně - ale oui zamlčují, oč vlastně běží. 
Vezměte mapu a pohlédněte na ni. Německo má na
prost.ou kontrolu Rakousko-Uherska, částečnou kontrolu 
balkánských států, kontrolu Turecka, kontrolu Malé 
Asie. Viděl jsem onehdy mapu, na níž celá ta věc byla 
vytištěna v patřičné černi a čerň ta se prostírala po celé 
délce od Hamburku k Bagdadu - velká hmota německé 
moci, položená v srdce světa. Může-li Německo to udržet, 
bude jeho moc rušit klid světa, pokud to bude držet." 
President Wílson v adrese ke Kongresu federace práce 
v Buffalo 12. listopadu 1917. 

Dánsku - i ve Švédsku, ve Švýcarsku a j. -
značná část demokracie přijímá jejich zásady. 

Naproti tomu centrální Evropa jsou .státy 
monarchistické a militaristické; monarchi~m~s 
tento je v podstatě středověký, teo~rahcky, 
Prusko-Německo se svou ideou pruskeho kra
lovství z boží milosti obnovilo středověké cí
sařství; Rakousko-Uhersko, stát docela u~ělt, 
držený dynastií a armádou, protídemokrah:ky, 
protinárodní, klerikální, jesuitsk~, stei;tě Jako 
Prusko drží ideu středověkého lmpena. Oba 
státy proti vůli lidu staví fikci božské vůle .a 
vydávají se za její hlasatele. Turecko, teokracl.e 
mohamedánská, stejně je protínárodní, proh
demokratická středověká a k tomu nekulturní 
a barbarská;' Bulharsko, vedené rakousko-ně
meckým parvenuem, jemuž každý prostřede~ 
je dobrý, hodí se dobře do spolku Hohenzolleru 
a Habsburků. 

Centrální moci spojily se netoHko zeměpisnou 
polohou zemí, nýbrž vnitřní duchovní příbuz
ností. 

Proti sobě stojí v světovém boji mocnosti 
středověkého teokratického monarchismu, ab
solutismu nedemokratického a nenárodního, a 
státy konstituční, demokratické, republikánské, 
uznávající právo všech národů, nejen velikých, 
nýbrž i malých, na státní samostatnost. Proti 
sobě stojí, jak :řekl císař Vilém, idea americká 
a pruskáj je to boj světla a tmy, práva a ná
silí, středověku a pokroku, minulosti a budouc
nosti: německý císař s pangermány prohlašuje, 
že moc tvoří právo - Amerika s Lincolnem 
věří, že právo tvoří moc. Amerika vstoupila do 
války s demokratickým ideálem bojovat ne pro 
výboj, n~brž pro princip. 

T. G. Masaryk: Nová Evropa. 

Wilsonova poslední rána 
h a b s b II r s k é. 

Na druhém břehu Atlantického oceánu připra
vovala se závěrečná scéna veliké historické tra
gedie, končící se" pádem padesátimilionové říše 
habsburské. President Masaryk připravoval tu 
právě svou washingtonskou deklaraci, působě 
zároveň přímo i nepřímo, sám i svými přáteli 
a spolupracovníky, aby odpovědi americké 
vlády na žádost obou ústředních říší vyhovovaly 
našim plánům a požadavkům. Poznámka ve 
Wilsonově odpovědi Německu ze dne 14. října, 
že Rakousko-Uhersku bude odpověděno notou 
zvláštní, vedla, jak jsem již naznačil, i jeho ve 
Spojených státech i nás ve Francii ovšem 
k tomu, abychom zdvojnásobili svou pozornost 
i svou činnost. 

V této rozhodující chvíli dostali jsme ve spo
jeneckých zemích i v Americe první zprávy 
o tekstu manifestu císaře Karla ze dne 16. října 
1918 o tak zvané federalisaci habsburské říše. 
Bylo to ve chvíli, kdy jsme dávali do tisku svou 
washingtonskou deklaraci a kdy president 
Wilson připravoval svou odpověď Rakous~o-

Uhersku. Přes pevnost svého mezinárodního 
postavení nemohli i sme podceňovati této shody 
okolností. President Masaryk zakročil tudíž 
přímo u vlády washingtonské, žádaje, aby se 
odpověď nedotkla našich zájmů. Poslal také 
dne 17. října presidentu Wilsonovi znění naší 
washingtonské deklarace, v níž Wilson nejlépe 
viděl stav naší otázky v této chvíli. Zároveň pů
sobil v tisku i v úředních vrstvách k tomu, aby 
Karlův manifest byl správně chápán jako po
slední pokus o záchranu říše, jejž pro nedůsled
nost, neupřímnost a nedostatečnost celé ~on
cepce (neřeší otázky národů uherských, otazky 
jihoslovanské atd.) ani nelze vůbec bráti vážně. 

Stejně jsme reagovali na manifest také my 
v Paříži upozorňujíce na jeho neurčitost, ne
opravdovost a na snahu vídeňských vládních 
vrstev, dojíti tímto manévrem k rychlému sjed
nání příměří, po jehož dosažení by pak vídeňská 
vláda z manifestu uskutečnila,co by uznala za 
vhodné. Neurčitost dísposic manifestu, nejistota, 
jak si má spojenecká veřejnost představiti re
organisaci říše ve státy národní, fakt, že Uhry 
byly vyloučeny z manifestu, odloučÍvše se mimo 
to už dříve fakticky od Vídně a odstranivše 
dualism, ale zachovávajíce nejhorší centralisaci 
maďarskou, neurčitost, co bude s řešením otázky 
jihoslovanské v habsburské říši - to vše isme 
ihned ukázali ve svých výkladech tisku i v kru
zích úředních tak výrazně a rozhodně, že brzo 
nebylo nikde pochybnosti o tom, že manifest 
Karlův je rána do vody. 

Ostatně spojenecký a neutrální tisk sám znal 
už dostatečně v této chvílí stav říše a sám také 
z vlastního podnětu reagoval v tomto smyslu 
téměř všeobecně ve všech zemích, i neutrál
ních, přes usilovnou propagandu rakousko
uherských vyslanectev a jejich propagačních 
orgánů. Vídeňské ministerstvo zahraničních 
věcí po této stránce mohlo zaznamenati ne
úspěch přímo eklatantní; ve spojeneckých ze:
mích nebylo snad jediného vážného politického 
činitele, který by si nebyl býval vědom toho, 
že manifest přichází pozdě, že se říše blíží ke 
svému konci, že její rozklad je nevyhnutelný a 
že snad manifestem bude ještě uspíšen. I země, 
s Vídní tak sympatisující, jako Švédsko, Norsko, 
Holandsko a Švýcary, jednomyslně v tisku pro
jevily mínění, že manifest nepomůže. Ještě 
kdyby prý byl přišel tak o rok dříve ... 

V Paříži manifest vůbec nezpůsobil obtíží 
naší akci. 

V článcích o spojeneckých úspěších na fron
tách, o postupujícím rozkladu obou centrálních 
rtS!, o ponenáhlém osvobozování rakousko
uherských národů a o proklamaci naší samostat
nosti a naší zatímní vlády téměř zanikl. 

Na zaslání washingtonské deklarace Wnson 
odpověděl presidentu Masarykovi dopisem z 18. 
října 1918, oznamuje mu, že byl naším prohlá
šením nezávislosti velmi dojat a že president 
Masaryk bude jistě uspokojen odpovědí, jíž zá~ 
roveň dává říši rakousko-uherské. 

Téhož dne 18. října odevzdává president 
Wilson švédskému vyslanci ve Washingtoně pro 
vídeňskou vládu tuto odpověď: 
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Státní departement, dne 18. října 1928. 

Pane! 
Mám čest potvrditi příjem Vaší noty ze dne 

7. t. m" v níž jste doručil presidentovi sdělení 
c. a k, vlády rakousko-uherské. Mám nyní roz
kaz presidentův, abych Vás požádal, abyste byl 
tak laskav· a prostřednictvím své vlády doručil 
c. a k. vládě tuto odpověď: 

President považuje za svou povinnost vládě 
rakousko-uherské oznámiti, že se nemůže zabý
vati předloženým návrhem této vlády, protože 
od jeho poselství ze dne 8. ledna nastaly jisté 
události největšího významu, jež nutně změnily 
kompetenci a odpovědnost vlády Spojených 
států, Mezi 14 podmínkami, které president 
tehdy formuloval, byla tato: 
Národům Rakousko-Uherska, jejichž místo 

mezi národy si přejeme viděti chráněno a za
jištěno, má býti zaručena nejsvobodnější mož
nost k autonomnímu vývoji. 

Od té doby, co byla tato věta napsána a před 
kongresem Spojených států vyslovena, vláda 
Spojených států uznala, že mezí Čechoslováky 
a říší německou jakož i rakousko-uherskou jest 
stav válečný, že Československá Národní rada 
je de facto válčící vláda, která je vybavena ná
l~žitou autoritou, říditi voj enské a politické věci 
Cechoslováků. 

Uznala také nejdalekosáhlejší měrou spra
vedlnost národních snah Jihoslovanů o svobodu. 
President není tedy již s to, aby uznal pouhou 
"autonomii" národů těchto za podklad pro mír, 
nýbrž je nucen trvati na tom, že ony, a nikoli 
on, mají býti soudci nad tím, které akce na 
straně vlády rakousko-uherské uspokojí aspi
race a mínění národů o jejich právech a o určení 
jejich jakožto členů rodiny národů. 

Přijmětež, pane, opětně ujištění o mé nej
hlubší úctě. 

Robert Lansing. 
T o je poslední Wilsonova rána říši habsbur~ 

ské. Nemohla býti lépe vedena. Wilson odvo
lává své dřívější mylné stanovisko ve věcech 
rakousko-uherských a opírá své odmítnutí 
jednat s Vídní o fakt, že už dříve uznal česko
slovenskou vládu a že tudíž tu není možného 
kroku zpět. A tak v této rozhodné chvíli vláda 
Spojených států sama dává tu vysvědčení naší 
osvobozovací práci a jejímu úspěšnému vy
vrcholení. Vídeň, jak známo, odpověděla dne 
27. října na tuto notu kapitulací Andrássyho. 

Mezitím jsme my v Paříži, vědouce, že Wílson 
v nejbližší chvílí předloží veřejnosti svou odpo
věď Rakousku, očekávali netrpělivě telegram 
z Washingtonu. Nedošel ani dne 19, října. Naši 
přátelé francouzští a jihoslovanští i my sami 
v rue Bonaparte s napětím jsme pronášeli po
sudky a dohady, co asi odpověď přinese. Tvrdil 
jsem svým kolegům, že se Wilson nemůže vrátit 
zpět od své deklarace ze dne 2. září a že v odpo
vědi musí o nás mluviti a znovu uznati náš 
program. Konečně dne 20. října ve 3 hodiny od
poledne volá mne k telefonu legační rada ame
rického velvyslanectví Frazer: oznamuje mi, že 
došla právě z Washingtonu Wilsonova odpověď 
říši habsburské, kterou mi z nařízení velvyslan-
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cova úředně oznamuje a zároveň nám gratuluje 
k našemu novému úspěchu. 

Odpolední noviny v neděli dne 20. října pří
nesly už znění Wilsonovy odpovědP) 

. Byl to poslední spojenecký akt, který s hle
dIska všeobecně politického měl ještě vliv na 
politickou orientaci mezi Spojenci a který roz
hodl definitivně o otázce naší samostatnosti, 
Veřejné mínění spojenecké, vlády, úřady a tisk 
pokládaly jej prostě za slovo poslední, za ránu 
smrtelnou. Nikoho už nenapadlo o věci dále 
vůbec diskutovati. Diplomaticky byl to konec, 
definitivní konec.2

) Vše, co přišlo po notě Wil. 
sonově, bylo už jen doplňkem politickým nebo 
právním. Wilsonova nota byla pohřební písni 
říše habsburské. 
Odpověď Andrássyho ze dne 27. října3) na 

Wilsonovu notu byl akt, na který, jak podrobněji 
dále uvidíme, spojenecké vlády v chaosu posled
ních říjnových dní, v nichž se už všecko ve 
Střední Evropě řítilo, vlastně neměly zřetele a 
který také ani pro nás za hranicemi vážně už 
nepřicházel v úvahu. V té době habsburská říše 
~ezinárodně právně a diplomaticky pro Spo
Jence už neexistovala, i když se fakticky držela 
ještě několik dní. Všichni jen čekali, kdy bude 
kapitulovat vojensky, sledujíce se zatajeným 
dechem slova posledních not Wilsonových Ně
mecku, kde se také vnitřní fronta počala sesou
vati, Nota Andrássyho byla prakticky jen mono
logem; svůj největší efekt měla uvnitř říše: dala 
podnět k našemu 28. říjnu a byla povelem ke 
konečnému rozkladu říše. Byla pro naše doma 
tím, čím byla nota Wilsonova pro Spojence a 
pro nás za hranicemi. 

* * * 
Po uznání zatímní vlády československé notou 

Pichonovou ze dne 15. září přicházela brzo další 
uznání, která potvrdila naše právní postavení, 
zvláště když tak byla situace vyjasněna WHso-

1) Wilsonova nota byla datována dne 18, října 1918. 
do tisku ve Washingtoně byla dána dne 20. října ráno 
(bylo patrně vyčkáváno, až dojde do Stockholmu a až 
švédská vláda bude míti čas ji dodat do Vídně). V Paříži 
byla po poledni v neděli dne 20. října, Ve Vídni na Ball
platze byla odevzdána oficiálně švédským vyslancem 
v ponděli dne 21. října. Byla však publikována už večer 
dne 20. října podle telegramů. z ciziny. 

2) Viz o tom hlasy tisku, jež uvádím v kapitole ná
sledující. 

3) Odpověď Andrássyho zněla takto: 
Odpovídajíc na notu pana presidenta Wílsona ze dne 

18. t. m., zaslanou vládě rakousko-uherské, a ve smyslu 
rozhodnutí pana presidenta, pojednati odděleně s Ra
kousko-Uherskem o otázce přúněří a míru, klade si 
rakousko-uherská vláda za čest prohlásiti, že stejně jako 
s dřívějšími projevy pana presidenta souhlasí také s jeho 
názorem, obsaženým v poslední notě o právech národů 
rakousko-uherských, zejména o právech čechoslováků a 
Jihoslovanů. 

Poněvadž tedy Rakousko-Uhersko přijalo veškeré pod. 
mínky, na kterých učinil pan president závislým vstup 
do vyjednávání o příměří a míru, nepřekáží po názoru 
rakousko-uherské vlády již nic zahájeni tohoto jednání. 

Rakousko-uherská vláda prohlašuje tudíž ochotu aniž 
by vyčkala výsledku jiného vyjednávání, vejíti v j~dnáni 
o mír mezi Rakouskem-Uherskem a odpůrčími státy a 
o okamžité příměří na všech frontách rakousko-uher. 
ských, a žádá pana presidenta WHsona, aby ráčil učiniti 
příslušné přípravy. 

Andrássy. 

I 

novou odpovědi Rakousko-Uhersku. Dne 21. 
října oznamuje mi dopisem italský velvyslanec 
Bonin Longare, že vláda italská uznává oficiálně 
československou vládu a že mi to bude ještě 
sděleno zvláštní notou Sonninovou.4

) Ministr 
Sonnino tak učinil, uznav oficiálně svou notou 
ze dne 24. října naši zatímní vládu a naši státní 
samostatnosti zároveň druhým přípisem ze dne 
24. října přijal dra Borského za našeho zástupce 
u vlády italské. Se zřetelem na rychlý rozvoj 
událostí nedošlo tudíž k podpisu zamýšlené 
smlouvy československo-italské: obě noty Son
ninovy jsou však úplným poHticko-diplomatic
kým uznáním vlády a státu československého 
od Italie. 

Britská vláda přípisem Balfourovým z 23. října 
prostě potvrdila příjem mé noty ze dne 14. října 
a zvláštním dopisem britského velvyslance v Pa
říži. Lorda Derbyho, přijala Št. Osuského za na
šeho zástupce v Londýně.5) 

Jménem srbské vlády poslal mi ministerský 
předseda N. Pašié dne 24. října notu, jíž uznával 
naši vládu, vyslovuje zároveň velikou radost 
národa srbského, jeho krále a vlády nad uzná
ním, jehož se vládě československé dostalo od 
spojeneckých mocností, a těše se, že v budouc
nosti půjdou oba naše národy stejně společně, 
jako šly společně během války. Dne 17. října 
vydala ruská vyslanecfva v západní Evropě ko
muniké, podle něhož ruská provisorní vláda na 
Sibiři uznává Národní radu jako legální vládu 
státu československého a projevuje naději, že 
oba národy v budoucnosti budou spolupracovati 
bratrsky v úzké jednotě jako dosud. Na naši 
notu ze dne 14. října odpověděly uznáním naším 
dále ještě vláda belgická a vláda řecká dne 23. 
a 24. listopadu 1918.6

) 

Budiž ještě dodáno, že hned po prohlášeni sa
mostatnosti poslali nám zvláštní projevy za Jiho-

4) Uznávací nota Sonninova zněla takto: 
V Římě dne' 24. října 1918. 

Pane ministře, 
kladu si za čest oznámiti Vám příjem noty ze dne 

14. t. m., v niž ráčil jste mne informovati o rozhodnutí, že 
se ustavila zatímní československá vláda. Notou ze dne 
14. t. m., ráčil jste mne informovati o rozhodnutí, že 
v Římě hude jmenován diplomatický . zástupce. Děkuji 
Vám za tyto zprávy a mám čest oznámiti Vám, že krá
lovská vláda uznává oficiálně národní vládu česko
slovenskou .. 

Pří této šťastné okolnosti opětuji Vám projevy živé 
sympatie a obdivu, s jakým královská vláda a italskY 
nári?d sledovaly úsilí a oběti Čechoslováků., směřující 
k dosaženi nejvyššího cíle: k osvobození z cizího .útisku 
a k samostatnosti. ltalie, jejížnárodni samostatností 
bylo dobyto po dlouhých obětech, dovede oceniti utrpení 
a .vznešené aspirace československého lidu. Dějinné udá
losti, které se nyní odehrávají, vedly k společnému boji 
proti témuž společnému nepříteli oba naše národy: HalH, 
aby dovršila svou národní jednotu, čechoslováky, aby 
si vybojovali nezávislý stát. Osud obou našich národů 
posvětil bi"atrstv,ún zbraní pouta pevného přátelství, zalo
ženého na společném ideálu a na společných politických 
li. hospodářských zájmech, které stále více budou usnad
ňovati úkol, jejž obě vlády hodlají: sledovati na cestě po
kroku a mezinárodni spravedlnosti. 

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění o mé hluboké 
úctě, 

S. Sonnino. 

5} a 6) Texty všech těchto d~plomatických aktů viz 
v knize dokumentd. 

slovanský komitét dr. Ante Trumbié a správce 
ruského velvyslanectví B. Maklakov. Jménem 
Polského národního komitétu předložila mi 
zvláštní polská delegace adresu, vyjadřující 
plnou solidaritu obou národů a blahopřání k do
sažené svobodě. Adresa byla podepsána M. Za
moyským, St. Grabským, Mar. Seydou, J. Roz
wadowským, Er. Piltzem, E. Fronczakem a J. 
Wielowieským. 

Uzavíraje tento výklad, konstatuji: do 24, října 
1918 byla naše samostatnost uznána bez výhrad 
mezinárodně právně všemi hlavními státy spo
jeneckými. Mezinárodně byl náš osvobozenský 
boj vítězně dobojován. .. 

Skončiv práci, spojenou s prohlášením zatímní 
vlády, poslal jsem hned dne 17. října přes Švý
cary do Prahy dru Šámalovi novou zprávu. Vy
ložil jsem v ní poslední události, žádaje opět, 
aby naši s Vídní v žádném případě nejednali a 
aby vůdcové stran eventuálně vyžadovali od 
vlády povolení k cestě do Švýcar, kde by se 
s námi napřed o všem dohodli. Znovu jsem zdů
raznil naši koncepci vlády: pokládáme se jen za 
součást vlády, a jakmile bude možno pařížskou 
vládu doplnit, bude doplněna osobnostmi domá
cími. Masaryk by zůstal jen presidentem, část 
resortů byla by v cizině, část doma. 

Do téhož poselství vložil dr. Markovič vzkaz 
na Slovensko: žádal, aby nikdo nejednal s Ká
rolyim, ježto by to u Spojenců ohrozilo sloven
ské zájmy a pomáhalo Maďarům zachraňovati 
jednotné Uhry. Zdůraznil, že slovenské zájmy 
jsou úplně ochráněny v akci zahraniční a že Slo
vensko je již společně s Čechami uznáno svobod
ným. 

Poselství toto však nešlo do Prahy, nýbrž do 
Vídně, přímo na policii a na ministerstvo vnitra, 
kde bylo již dne 22. října doručeno. Náš švýcarský 
spolupracovník se dal totiž obloudit a svěřil do
dání poselství - agentu rakouského konsulátu 
v Curychu. Byl to náš první případ tohoto 
druhu. Ve Vídni byli však událostmi již tak roz
rušeni, že se ministerstvo vnitra už ani neod
hodlalo k persekuci. Místo persekuce, vydalo 
těm, jimž mé poselství bylo určeno, pasy na 
cestu do Ženevy, aby se sešli se zástupci zatímní 
vlády československé z Paříže. 

Dr. Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 
ll. Praha. 

Čt r TI. á c t bod li Wi I S O 11 O V tJ ch. 
8. ledna 1918. 

1. Veřejné projednávání mírových smluv a 
odstranění tajné diplomacie. 

2. Svoboda námořní plavby. 
3. Odstranění hospodářských závor mezi ná

rody, 
4. Omezení zbrojení na nejmenší míru, 
5. N estranné uspořádáni všech koloniálních 

požadavků na základě sebeurčovacího práva 
domorodých národů. 

6.· Vyklizení celého ruského území a nevmě
šování se do politických vnitřních poměrů Ruska. 
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7. Bezpodmínečné vyklizení a znovuzřízení 
Belgie. 

8. Vyklízení a znovuzřízení obsazeného 
území Francie a odevzdání Alsaska-Lotrinska. 

9. Úprava hranic HaHe podle národností. 
10. Svoboda národům Rakouska. 
11. Vyklizení a znovuzřízení balkánských 

států. Přístup k moři pro Srbsko. 
12. Samostatnost turecké části otomanské 

říše. - Svoboda ostatním národnostem Turecka. 
Volný průjezd Dardanelami. 

13. Zřízení neodvislého Polska spoíením všech 
Poláky obydlených území s volným přístupem 
k moři. 

14. Založení všeobecného svazu národů. 

Kapitulace 
R a k o u s k o ~ U her s k a. 

27. X. 1918. 

Ministr zahraničních věcí hr. Andrassy uložil 
dne 27. října 1918 rakousko-uherskému vyslanci 
ve Stokholmě požádati královskou švédskou 
vládu, by doručila vládě Spojených států ame
rických tuto odpověď na její notu z 18. t. m. 

"Odpovídajíc na notu pana presidenta Wil
sona ze dne 18. t. m., zaslanou vládě. rakousko
uherské a ve smyslu rozhodnutí pana presidenta, 
pojednati odděleně s Rakousko-Uherskem 
o otázce příměří a míru, klade si rakousko-uher
ská vláda za čest prohlásiti, že stejně jako s dřf
věj šÍmi proj evy pana presidenta souhlasí také 
s jeho názorem obsaženým v poslední notě 
o právech národů rakousko-uherských, zejména 
o právech Čechoslováků a Jihoslovanů. 

Poněvadž tedy Rakousko-Uhersko přijalo 
veškeré podmínky, na kterých učinil pan presi
dent závislým vstup do vyjednávání o příměří 
a míru, nepřekáží po názoru rakousko-uherské 
vlády již nic zahájení tohoto jednání. 

Rakousko-Uherská vláda prohlašuje tudíž 
ochotu, aniž by vyčkala výsledku jiného vyjed
návání, vejíti v jednání o mír mezi Rakousko
Uherskem a odpůrčími státy a o okamžitém pří
měří na všech frontách rakousko-uherských, a 
žádá pana presidenta Wilsona, aby ráčil učiniti 
příslušné přípravy." 

1914. 
Toho nikdy nezapomene rodné město. 

nesmí zapomenout! 
Toho nikdy nezapomenou moje očH 

Hořké a smutné jsou dni pozdního září 
léta neblahý sklon stín těžký po zemi ~Iouži, 

tesknota sedá v domě tvém -
ale hořčí a smutnější tehda byl večer, 
kdy v cynickém hřmotu vojenské hudby šel 

městem 
řad mojích bratří. 

Jic~ oči zamžené ke všemu mluvily kletbu, 
ztajený nářek na mladých chvěl se jim rtech, 
zde zoufalství přísvit jsi viděl i marného vzdoru· 

rakouský maršbatalionl 
Toho jsi nevidělo nikdy ještě, 

staré husitské město! 
Neslyšely jste nikdy ještě, 

vy staré domy, 
staré náměstí s červenou katedrálou, 

ironičtější hudby. 

Ale já, přítomné dítě tvé dlažby, 

blesk, 

s hořícím srdcem a raněnou pýchou 
jak nikdy dříve v dnech nejhorší bídy 

jsem nenalez' jediné mučivé slzy: 
teď v černou a pustou jsem uličku zašel 
a plakal ... 

Ó, moci pokorně na sebe vzíti 
všecku zlou sudbu, hněv všechen a trest, 
bezměrnou potupu mého lidu! 
Já vidím však: mrak stojí nad Čechami, 
v hrozivý soumrak se potápí země, 

kvapem se připozdívá ... 
Nebylo dne tak truchlého smutku, 
zoufalejšího Bílé hory,. 
truchlivějšího všech hřbitovů našich dějin, 

jak tento den pozdního září! 
Když potom jste sedaH v ponuré vagony, 
když chvějnými hlasy jste zpívali hymnu, 
když v každém "sbohem" já slyšel jsem temnou, 
prokletou, osudnou otázku "proč", 
když vlak se již hnul a v očích všech blízkých 

tiché se jevily slzy, 
tu náhle v tmě noci jak kdosi by vedle mne 

stanul, 
starý a známý, však dávno již němý, 

a tiše mi řekl: 

Neboj se, synu můj malověrný, 
ten umírá pouze, u koho nebylo víry, 
ten umírá pouze, jenž nedosti věřil v život, 
v život, jenž bez hranic, věčný a vítězný vývoj, 

věčný a krásný a spravedlivý. 
Rudolf Medek: Lf)~ sracl!. 

I I I. D O m a .. 

a} Utrpeni. 

To Je ta vyvolená země ... 

To i e ta vyvolená země, 
to je ten vyvolený luh. 
Hovoří s nebem vrchů témě, 
z hořících keřů mluví Bůh. 

To je ta země vyvolená, 
myšlenky věčné věčná stráž. 
V té zemi žije kdesi žena, 
ze které vzej de Mesiáš; 

Tof starý průkopník je lidství, 
jenž z kalu, rmutu zvedne výš', 
T oj e ta země mučednictví. 
Den její cti však uvidíš, 

V té půdě rychle vzroste sémě 
děj innou sudbou zaseté. 
To jeta vyvolená země, 
kde květ dob lepších vykvete. 

Je nutno staré rány zhojit. 
A rány ty se zahojí. 
Je nutno rozdělené spojit 
tisíciletém po boj i. 

A krčí-li se v prachu po věk, 
pramenů slyšet zurčení: 
nemůže zůstat malým člověk 
v té svaté zemí určenÍ. 

Ospale klím~ duch. A věší 
své hlavy lidé bez slova. 
Zdají se mlčet šumné lesy 
a mlčet rovy hřbitova. 

Zdá myšlenka se mluvit temně; 
leč promluví keř hořící. 
To je ta vyvolená země: 
chce svoj e slovo doříci. 

V. Dyk: Anebo. 1915. 

Lit a Tl i e k e ch v á I e cen s o r o v y 
š t ě t k y. 

(Připsáno na vybílené stránky českých novin 
po Tříkrálové deklaraci 1918.) 

Blahoslavena budiž, štětko censorova! Učitelko 
vyššího umění čísti! Probouzečko spících a 
mrtvých! Pochváleno budiž dílo tvé! 
Bezděčný nástroji božský v ruce nebožské, ne

ustaň příliš brzy od požehnané činnosti svojí, 
neboť ještě třeba v Čechách mnoho hlav naučit 
myslit, mnoho vzkřísit nebožtíků! není pro dnešní 
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den nástroje bezpečnějšího! Tvé bílé slovo bylo 
nejdůraznější ze všech, nejobsažnější ze všech: 
všecko, čeho nám bylo třeba, bylo pod nim. Jak 
mocny byly tvé nápovědi věcí, které v zemi naší 
nesměly být vyslovovány, ba ani myšleny: po 
tvých nápovědech byly myšleny všemi, vyslovo
vány všemi! Kterak naučilas nás všechny číst po
zorně - jemně, ne očima, ale srdcem! Na,učilas 
tak rozumět nejzdlouhavější nechápavce, aby 
konečně pochopili, co je slovo české! Síla tvého 
slova byla neodolatelnáj jím jediným uskuteč
pi1as div vzdorující tisícům, milionům. slov na
šich: jím sjednotilas, jím zřídilas jednotný tá
bor, jím shromáždilas velký oboz okovaných 
vozů husitských jako pokřikem válečného hesla 
božích boj ovníků. 

Jak bleskem, jedním tahem umělas nám vy
malovat obraz světa kolkolem, jehož skrývaný 
pohled byl nutný pro nás! Jedním úhozem zpra
vovalas nás bezpečně, kolík udeřilo právě na 
orloji světa! 
Čím víc do široka prázdnila se papírová pole 

pod tvými smyky, tím více se plnila. Vybílilas 
vše - desekrát víc přibylo než ubylo. 

Černé slovo, jak vycházelo z pera novinářo\ha, 
bylo by bývalo zmizelo s ostatní černou potopou 
slov, v nichž pro nás nebylo síly a léku; tys ují
mala se toho slova, aby nebylo odplaveno: od
klidilas je, aby zůstalo! Smývalas obyčejnou 
čerň obyčejných slov, aby z papíru jako z pa
Hmpsestu mohla vyrazit ohnivá písmena ducha, 
která neumírají. . 

Lečitelko nakažených a poražených malomo
censtvím! Tvůj bílý extrakt ze sterých čer.ných 
lodyh šel rychle k duhu tisícerým duším, které 
v ony dny churavěly po Čechách nestatečnosti a 
malověrou, aby tvým lékařstvím naráz nalézaly 
zdraví, sílu, odvahu, sebevíru. 

Tuž se, blahoslavená! Stále a dále čiň se, 
věrná buditelko duchů! Třeba je tebe ještě do
sud, aby pod jednotvárným zvukem obyčejných 
černých slov opět neusnuly duše! Konej úsilně 
své žádoucí dílo bezpečně dobré pomoci! 

štětko censorova! Nevyhyneš nikd-y z naší 
vděčné pamětí! Spusť všecku běl svou, ať zalehne 
třeba všecku zemí naši jako jediná bílá zá
věj: čím šíře rozprostrou se dnes tvá sněžná pole, 
tím tepleji a silněji bude zítra pod ní novému 
osení! 

Avšak - dovrš ještě své dilo, blahoslavená! 
Učitelkol Křisitelko! Proměňovatelko: Nenávisti 
k sobě samé nauč násl Vlij nám nenávist, aby
chom začali milovat opět slovo černé, stokrát 
víc než isme dříve milovali! Slovo svobodné, 
slovo mužovo, slovo rodící čín! Dej, abychom 
naplnili se cele vášnivou dychtivostí slova po
ctivého, jasného, rázného, příméhol Naplň nás 
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pro vždy ošklivostí ke slovu otrokův a potměši
lých eunuchů, k šarádám a jinotajům, orientál
ním pohádkám a slizkým rebusům zbabělstvH 
Učiň, abychom s nenávistí nevymírající na tebe 
vzpomínajíce, nikdy budoucně v obnovené '
nové zemi svojí tebe nechtěli a nesnášeli, sami 
svobodného slova nepotlačovali, svobodné 
myšlenky nemrzačili, dětí svých mezi řádky po 
otrocku čítat neučili, mládeže své jalovým zkráš
leným slovům bez činů nenavykali, mužů svých 
ke slovům nemužným nedoháněli, utíkat od slov 
svých nenabádali, zbaběle slabošsky myšlenky 
a snahy zastírat slovy kleštěneckými nepřinuco
"\IaH! 

Touž svatou nenávistí neumírající dovršiž dílo 
své, ó blahoslavenál 

Gamma: Hlas (1918). 1919. 

Per S e k II C e čes k é I i t e r a t II r y. 

Těžká persekuce stihla českou literaturu 
předválečnou. Jest to persekuce, proti níž v dě
jinách českého národa persekuce pověstného 
jesuity KonÍáše ustupuje do pozadí. Více než 
200 knih z doby předválečné nově bylo censu
rováno, zabaveno a jich rozšiřování zakázáno. 

Tendence při tomto počínáni byla a je táž. 
Vymýtiti upomínku na slavnou minulost českou, 
na Husa a dobu husitskou, na utrpení českého 
národa v době bělohorské, omeziti rozmach 
směrů svobodomyslných a pokrokových, zahladiti 
myšlenku sokolskou a české vědomí příslušnosti 
k slovanskému kmeni, vykořeniti názor o j ed
notné národnosti Čechů se Slováky, za vele
zrádce prohlašováni nositelé těchto názorů, 
zvláště dr. Kramář, J. S. Machar a jiní. 

Tato persekuce českých knih šla daleko před 
dobu válečnou. Některé ze zabavených knih jsou 
staré víc než deset let, zabavení a zákaz rO?;ši
řování jich však provedeny nyní s patrnou ten
dencí, aby se vzbudil dojem, že knihy ty vyšly 
teprve nyní za války, 

Budiž nám dovoleno uvésti doklady našich 
tvrzení seznamem aspoň většiny knih zabave
ných a zakázaných: 

Charles Albert: Vlast, válka, kasárna, Přelo
žil Lad, Knotek. Nakladatel Jan Opletal v Brně. 

A. Albert : Volná láska, (Knihy Června, svazek 
1., část II.) Vede a vydává St. K. Neumann. 

Amerikán, národní kalendář na r. 1915, roč
ník XXXVIII. Nákladem Aug. Geringera, Chi
cago. 

Leonid Andrejev: Červený smích. (Knihy dob
rých autorů, svazek VL) Vydavatelství Kamily 
Neumannové, Praha-Olšany. 

H. de Balzac: Všední hřích. (Edice erotická.) 
NáklademPř. Plačka. 

Dr. Theod. Bartošek: Co je Volná myšlenka? 
Nákladem "Volné myšlenky", v Praze, (Inter
pelováno.) 

Basilejský sjezd socialistické internacionály. 
Nákladem A. Svěceného, Praha, 

. Básník volného myslitele. (Macharova 
knihovna, svazek lL) Nákladem "Volné 
myšlenky", Praha, 1914. 
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Bílá hora. Nákladem "Vzdělán(Hdu" v Mo~ 
_ ravanech II Pardubic, 1901. 

Ing. Vl. Bobek: Michail Bakunin. (Maják, 
knižnice "Mladého průkopníka", svazek II.) Vy
davatel dr. B. Vrbenský. 

Prof. Ant. Boháč: Boj o české menšiny v ze
mích českých v posledních dvou letech. (Knihov
nička "Času", čís. 53.) Praha 1909. 

Boj Slovanstva za svobodu, Plzeň. 
R. Budínská: Rej s tamburínami, Praha 1913. 
Josef Cimr: Konkursy a insolvence. 

(Knihovna obchodní a živnostenská, ČÍS. 2.) Ná
kladem "Obchodních novin" a časopisu "Malo
obchodník". 

Co jsou a co chtějí anarchisté. Nákladem K. 
V ohryzka v Lokti. 

Co přináší sociální demokracie venkovskému 
lidu? Nákladem Tiskového výboru Českoslovan
ské strany sociálnědemokratické ("Zář"). 

V. Čerkesov: Učení a skutky sociální demo
kracie. Nákladem "Komuny", Praha, 1907. 

J. Čermák: Raněný Černohorec. (Pohlednice.) 
V Olomouci, R. Promberger. 
České zpěvy. Sbírka písní národních, vlaste

neckých a lidových. Nákladem M. Hofmana, 
Velvary. 

č1,ský hasič. Rodinný kalendář. Nakladatelství 
a vydavatelství Zemské ústřední hasičské jed
noty království českého, 1915. 
Český zpěvník. Nákladem Emila Šolce, Karlín. 
Čtení o Husovi, I. Květy XXII. Nákladem 

Křesťanského spolku mladíků v čechách. Praha, 
1907. 

J. V. Daneš: Balkán po válce v roce 1913. 
V Praze, J. R. Vilímek. 

Viktor Dave: Michai1 Bakunin a Karel Marx. 
(knihovna Nového kultu, V.J 

E. Denis: Čechy po Bílé hoře. Nákladem F. 
Šimáčka, Praha. . (Rozšiřování zakázáno podle 
§ 7 lit. a, zákona ze dne 5. května 1869, Ř. z. ČÍS. 
66, c. k. policejním ředitelstvím v Praze.) 

Dělnický kalendář na rok 1915. 
Dělnický kalendář na r. 1915 Českoslovanské 

strany sociálnědemokratické v Rakousku. Ná
kladem Ústředního knihkupectví. 
Dělnický zpěvník. Uspořádal A.. Stoch!. Ná

kladem Tiskového výboru Českoslovanské so~ 
ciálnědemokratické strany dělnické. Praha. 

F. Domela Nieuwuhies: Dějiny socialismu. 
Přeložil K. Vohryzek. Díl I. Praha, 1901, Nákla
dem Komuny. 

Roman Dmowski-Jar. Rozvoda: Německo, 
Rusko a otázka polská. Praha, 1908. Nákladem 
Českého čtenáře. . 
Dvě methody v odborovém hnuti. Nákladem 

"Hornických listů" v Duchcově. 
Viktor Dyk: O Balkánu a O nás. (Po konfis

kaci nové vydáni.) - Epištoly I. - U dra A. 
Haina, Praha, 1913. 

Ďábel, životopisný pokus dle různých pra
menů, napsal Vilém HOfer. Knihovna "Volné 
myšlenky", Praha, 1910. 

Luigi Fabri: Stirnerovský individualismus 
v hnutí anarchistickém. (Knihovna revolucionářů.) 
Vede a ·vydává St. K Neumann, Praha, 1904 . 

Fíodor Mazák: Z mošničky povídkové ba
bičky, 2. vydání. N akladaiel R. Štorch, Karlín. 

Karel Fořt a C. Hráška: Na pomoc Rusům. 
Výpravná hr8; se zpěvy a tanci o ? jedn~ích. 
{Ochotnické dIvadlo, svazek 231.} TIsk a naklad 
M, Knapa v Karlině. Kus se hrál v divadle 
. Urania" dříve bezvadně téměř stokrát. 
II MUDr. Ed. Grégr: Deník I. II. Vydal a úvody 
opatřil dr. Zd. V. Tobolka. Praha, 1908. Nákla
dem Českého čtenáře. 

I ves Guyot a Sig. Lacroix: Sociální nauky křes
ťanství. Praha, 1914. (Knihovna kacířů.) Nákla
dem J. Jelínka, sešit 3. 

Jan Havlasa: V kraji věčného jara. JihokaH
fomské črty, Nákladem Zemského ústředního 
spolku jednot učitelských v království českém. 
V komisi Jos, Rašína v Praze VII. 

Jan Havlasa: Vztah osadné politiky k světové 
válce. Nákladem J. R. Vilímka. 

Karel Havlíček: Duch Národních novin. Tiš
těno v Jilemnici, 1898. Čís. 1. 

Karel Havlíček: Křest sv. Vladimíra. Třebíč, 
J. Lorenz. 

Hlas, kalendář pro české katolíky v Americe, 
1916, St. Louis. 

Hlasatel, kalendář na rok 1916. Ročník XIX. 
Tisk a náklad Denního hlasatele. Chicago, III. 

Emil Holárek: Reflexe z katechismu. Cyklus 
100 obrazů. Nakladatelství Bursík a Kohout, 
Praha. 

Jos. Holeček: Staročernohorské mravy. Nákla
dem Českého čtenáře, Praha. (Zakázáno vydat 
bez udání důvodů.) 

Sebrané spisy Josefa Holečka. Sešit 114, VIII. 
Tra~edie Julia Grégra. Praha, F. Topič. 

Hornická stávka v Poodří a anarchismus. Ná
kladem K. Vcihryzka v Lomu. 

Jiří Honsa: O Janu N erudovi protiklerikál
ním. (Macharova knihovna, IV.) Praha 1914. Ná
kladem "Volné myšlenky". 

Viktor Hugo: Kristus ve Vatikáně. Přeložil L 
Š. Roudnický. II. vydání. Knihovna f!Volné 
myšlenky". Praha 1911. 

Robert J. IngersoU: Pověra. Přeložil J. Maš
těra, Praha, 1910. Nákladem .. Volné myšlenky", 

Justinus: Hříchy papežů. Historické obrázky 
ze života neomylníků. (Knihovna Havlíčka.) 
Praha, 1911. Nákladem "Volné myšlenky". 
Kalendář anarchistických sociaHstů, 1907, 

Tisk M. Stivína v Praze. 
Kalendář časopisu "Železniční zřízenec" na 

rok 1915. Ročník XVI. Grafie, Praha. Nákladem 
časopisu "Železniční zřízenec". 
Kalendář českoamerických žen na rok 1916. 

Tisk "Slavia" v Chicagu. 
Kalendář českožidovský, 1914-15. Ročník 

XXXIV. 
Kalendář Havlíček 1915. Nákladem Z. Ú. S. 

J, U. v království českém. Tisk J. Jelena, Měl
ník. 
Kalendář Národní. politiky. Ročník XXV., 

1915. 
Kalendář neodvislého dělnictva 1900. Nákla

dem "Omladiny" (Václav Mašek v Trnovanech 
u Teplic.) Tisk E. Stivína v Praze. 
Kalendář Palacký na rok 1915. Ročník XII. 

Nákladem 'to Ú. S. J. U. v království českém 
Tisk J. Jelena, Mělník. 

Kalendář pro školní mládež na školní rok 
1914 až 1915. Sestavil Petr Strnad. Ročník I. 
A. Svěcený, Praha. . 
Kalendář revolucionářd na rok 1903. Rediguje 

St. K. Neumann. Nákladem "Novéhokultu"~ 
Praha-Olšany, 1902. 

Kalendář, volných myslitelů českých, 1913. 
Tisk Dělnické knihtiskárny, Praha. 

Kapesní kalendář anarchistických socialistů 
1918. Redigují 1. Knotek a K. Vohryzek. Ná
kladem "Komuny", Žižkov, Tisk E. Stivín, Praha. 

Kapesní kalendář anarchistických sociaHstů 
odborářů 1911. Nákladem "Hornických listů" 
v Duchcově. 

J. F. Karas: Před Husem a po Husovi. (Lidové 
epištoly.) Praha. 

Dr. Karel Kramář. K padesátým narozeninám 
jeho s úvodním slovem dra V. Škardy. Napsali 
M. Sísová, dr. K. Hoch, dr. K. Franzl, dr. F. 
Stašek a J. S. Hevera, Praha, 1910. Nákladem 
Českého čtenáře. 

Katolík, českoamerický kalendář na rok 1916. 
Ročník XXI. Chicago. 

Klerikalismus po stránce hospodářské. Praha, 
1909 . Nákladem " Volné myšlenky". (Interpelace 
poslance Svěceného a soudruhů z 11. června 
1909. ) 

Kmotr Čtverák, kalendář na rok 1915. Nákla
dem A. Hynka, Praha. 

Knihovna "Volné myšlenky". Malé vydání. 
Praha, 1909. Nákladem "Volné myšlenky". 

Dr. K. Kramář: České státní právo. Druhé vy
dání, Praha, 1914. Knihovna "Snahy". 

Dr. Georg Kramer: Jak povstal život na zemi? 
Z němčiny přeložil Rudolf Máša. (Lidová pří
rodovědecká knihovna, čís. 2.) Nákladem překla
datele, Bruck, 1914. 

P. Krapotkin:~ Anarchistická morálka. (Mezi
národní knihovna v New Yorku.) 

P. Krapotkin: Revoluční duch. (Mezinárodní 
knihovna v N ew Yorku.) 

P. Krapotkin: Velká revoluce. Nákladem vy
davatelstva "Nového kultu". 1903. Tiskárna ná
rodněsodálního dělnictva. 

P. Krapotkin: Zákon a autorita. (Mezinárodní 
knihovna v N ew Yorku.) 

J. Křenek: Památce velkého mučedníka. Tisk 
Národní tiskárny v Chicagu. 

Landšturmácká hymna. Knihtiskárna "Práva 
lidu". Náklad vlastní. 

K. Lesing: Hus na hranici. (Obraz.) V Praze, 
E. Beaufort. 

Lissa!.!aray: Dějiny pařížské komuny roku 
1871. Podle 13. vydání francouzského přeložil 
J. Skalák. Nákladem "Záře". Praha 1900. . 

ListykatoHckého kněze abiturientům a j~jic~ 
rodičům před volbou povolání. Napsal katohcky 
kněz. Uspořádal Budil. Knihovna "Volné 
myšlenky". Malé vydání, 1907. 

Th. Frant. Loskot: Čechové a církev katolická. 
Knihovna ,,volné myšlenky". Malé vydání, 1907. 

Dr. E. Losinský: Byl Ježíš Bůh, člověk či nad
člověk? Praha, 1903. (Knihovna kacířů. ~ákla
dem J. Jelínka, sešit 1.) 

Dr. Fr. Loskot: Král Václav IV. dle katolic
kých klevet a dějepisu. Praha, 1911. Nákladem 
Moderní bibHotheky. 
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Karel Luděk: Katastrofa bitvy bělohorské a 
následky její pro národ český. Praha, 1903. Ná
kladem vydavatelského družstva strany národ
něsociální. 

Th. dr. Frant. hrabě z Liitzowů: Čechy. 
(Předmluva E. Denise.) Nákladem B. Melichara, 
Hradec Králové. 
~ J. S. Machar: ConHteor. Díl I. (1881 až 1886.) 
Ctvrté vydání. Praha, 1910. Nákladem F. Ši
máčka. 

J. S. Machar: Golgatha. čtvrté vydáni, Praha, 
1912. Nákladem F. Šimáčka. 

J. S. Machar: Klerikalismus mrtev. Knihovna 
"Volné myšlenky". Malé vydání. Praha, 1910. 

J. S. Machar: Konfese literáta. II. díl. Nákla
dem Grosmana a Svobody. 

J. S. Machar: Krůpěje. Praha, 1915. F. Ši
máček. 

J. S. Machar: Prosa z let 1904-1905. Praha, 
1907. Nákladem Grosmana a Svobody. 

J. S. Machar: Rím. Praha, 1911. Nákladem 
Grosmana a Svobody. 

J. S. Machar: Význam Volné myšlenky v čes
kém národě. (Macharova knihovna I.) Praha 
1914. ' 

Macharova čítanka. Třetí vydání. Nákladem 
F. Radouška, Přerov. 

M. Maierová: Panenství. Praha. 1907. Nákla
dem Grosmana a Svobody, Praha. 

E. Malatesta: V kavárně. Rozhovory o anar
chistickém socialismu. Přeložil L. Knotek. N á
kladem K. V ohrvzka z Bruchu. 

E. Malatesta.· Mezi venkovany. (Me~ínárodní 
knihovna v New Yorku.) 

G. de Maupassant: Před spaním. (Edice ero
tická.) Nákladem Fr. Plačka. 
~ Dr. L. M. Mayer: Boj o Poznaň. Nákladem 
Ces. čtenáře. Praha. (Zabaveno c. k. státním ná
vladnictvím a policejním ředitelstvím.) 
~. Savero MerUno: Proč,isme anarchisty? Přelo
zll St. K. Neumann. NakL J. Opletala v Brně. 

Mír, kalendář pro český lid na rok Páně 1915. 
Nákladem "Křesťanského spolku mladíků v Če
chách". Praha II. 

Mistr Jan Hus. Nákladem spolku Komen
ského, Praha. 

Mistr Jan Hus a husitství. Přednáška Č. 2. 
Vydání české sekce "Volné myšlenky". 

Mistr Jan Hus a česká reformace. Reč prof. 
dra T. G. Masaryka, 17. července 1910 na Ko
zím Hrádku. Nákladem "Jiskry", Tábor. 

Fr. Modráček: Rozvrat. Historicko-politický 
nástin. Nákladem Tiskového družstva Če~koslo
vanské strany sociálnědemokratické v Praze. . 
Mučedníci chicagští. (Jedenáctý listopad.) Ná

kladem "Komuny" v Žižkově, 1907. 
Náboženství a škola. (Knihovna .. Volné 

myšlenky". Malé vydání, ČÍS. 1.) Praha, 1908. 
(Interpelováno. ) 

J. Nacht: Všeobecná stávka. Zčeštil a vydal 
K. Vohrfzek. Nákladem K. Vohryzka v Bruchu. 

"Našinec", kalendář pro české katolíky v Te
xasu. Nákladem "Našince". Texas. 

Nejnovější sokolský zpěvník. Nákladem M. 
Hoffmanna. Velvary. 

St. K. N eumann: Socialismus a svoboda. Se
braných spisů řada III. Nákladem autorovým 
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v Bílovicích n. Sv. u Brna, 1909. Tisk Jana 
Staňka v N uslích. 

Nová vlast, občanský kalendář na rok 1916. 
Tisk a náklad A. Nováka v Milwaukee. 

Nový rodinný kalendář Sdružení českých ze
mědělců a české strany agrární, 1915. 

'Od Krista k papeži. Leo XIII. čilí Papežství 
a klerikalismus. Nákladem "Nové doby" v Plzni, 
1903. 

Otcové Volné myšlenky, její zásady, poža
davkya organisace. Knihovna "Volné myšlenky." 
Malé vydání 1907. 

Papež a Kristus. Pokus o kritiku zřízení církve 
katolické. Praha, 1903. (Knihovna kacířů. Nákla
dem J. Jelínka, sešit 2.) 

. Papežství, jeho vzník, vývoj a úpadek. Nákla
dem Tiskového družstva Českoslovanské sociálně
demokratické strany dělnické ("Zát'). (Inter
pelace poslance Hybeše a soudruhů, 23. října 
1902.) 

Jan Patrný: Červený princ. Pohádkové drama. 
Nákladem dr. Ant. Hajna. 

Plán elektrických drah královského hlavního 
města Prahy. V Praze, J. R. Vilímek. 

Pionýr, českoamerický kalendář. Tiskem a ná
kladem Národní tiskárny, Omaha. 

Píseň českých záložníků (94), Hrob českého 
vojína (93). Nákladem "Edice Veselosti". J. Heř
man-ZeH, Praha. 

Píseň českých vojínů na bojišti. 
Pražský kalendář na rok 1915. Nákladem A. 

Hynka, Praha. 
Program České strany národněsociální, upra

vený a doplněný na pražském sjezdu strany dne 
28. září 1902. Praha, 1909. Nákladem vlastním. 

První máj revolucionářů 1905. Redigovali L. 
Knotek a Fráňa Šrámek. Vydavatel a odpo
vědný redaktor M. Kácha. Tiskli Dyk a Ryba, 
Vršovice. 

První máj revolucionářů 1906. Vydavatel a 
odpovědný redaktor M. Kácha. Tisk Th. Venty, 
Praha. (Po konfiskaci druhé vydání.) 

Karel Půlpán: Černé obrázky. Nákladem 
knihtiskárny národně sociálního dělnictva. 

Karel Půlpán: Vzpoura a jiné povídky. Ná
kladem časopisu "Mladé proudy". Praha-V ršo
vice, 1913. (Interpelováno V. Freslem 15. května 
1913.) 
Ročenka městské !>pořitelny v Benešově na 

rok 1917. 
Rodina (II.). Kalendář na rok 1915. Nákladem 

A. Hynka, Praha. 
Jan Rokyta: Balkánské zpěvy. (Knihovnička 

"Času", 65.) Praha, 1913. . 
S. Rossor: Židovská otázka. Z ruštiny přelo

žil V. B-ský. Tisk V. Kotrby, Praha. (Int~rpe
lace poslance Březnovského a soudr. na říšské 
radě 22. ledna 1907.) 

A. Řehoř: Ze živých hrobů. Nákladem A. Re
hoře, Žižkov. 

K. Samsfas: Lidské jatky. Druhé, Ímuniso
vané vydání. Nákladem "Mladých proudů". 
(Redaktor K. půlpán.) 

Sanamens: Láska a zdravotnictví. (Knihovna 
"Nového kultu".) Tiskárna národněsociálního 
dělnictva, Praha. 

Sborník písní. III. vydání. Po interpelaci. 
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Jan Scherr: čarodějnice. Přeložil V. Čeněk 
Chýský. Knihovna "Volné myšlenky", Malé vy
dání. Praha, 1910. 

Vl. Sís: Z bulharského bojiště. Nákladem 
Českého čtenáře. Praha. (Zabaveno c. k. státním 
návladnictvím a c. k. policejním ředitelstvím 
v Praze.) ~ . 

Mil. Sísová: Výbor statí a řečí dr. V. Skardy. 
(Zabaveno c. k. státním návladním a c. k. poli
cejním ředitelstvím v Praze.) Nákladem Českého 
čtenáře, Praha. 

JUDr. Fr. Skála: Odluka církve od státu. 
Praha, 1911. Nákladem "Volné myšlenky". 
(Interpelováno. ) 

J. Skalák: Ježíš - Bůh a ne člověk. Praha, 
1910. Nákladem Tiskového výboru českoslovan
ské strany sociálnědemokratické ("Zát'). Inter
pelace poslance A. Němce a soudruhů.) 

Slávská knižnice 1914. (Rídí J. V. Alexander.) 
Tisk "Politiky". 

Čeněk Slepánek: Srbsko od prvého povstání 
1804 do dnešní doby. Tisk a náklad L. Beneše, 
Český Brod. 

1862-1912. Slet Sokolstva v Praze 1912. 
(Knižnice Sokolských besed, svazek 7.) Tisk Em. 
Stívína, Praha. 

V. slet všesokolský 1907. Pamětní list, vydaný 
péčí České obce sokolské. Nákladem České obce 
sokolské. Tisk dra E. Grégra a syna v Praze. 

Smíšek, kalendář na rok 1915. Nákladem Al. 
Hynka, Praha. 

Sokolský a vlastenecký zpěvník. 11. vydání. 
Nákladem Vaněk a Votava, Smíchov. 

Sokolský katechismus. Nákladem "Sokola" 
v Zubří 1898. Tisk Bratří Chrastinů ve Val. Me
ziříčí. 

Sokolský zpěvník. Nákladem Emila Šolce, 
Karlín. 

Sokolský zpěvník. Nákl. Jos. Švíkala v ML 
Boleslavi. 

Sokolský zpěvník. 9. vydání. Tištěno v Jilem
nici. 

Sokol slávský. Kalendář sokolský na rok 1915. 
Tisk a náklad Národní tiskárny. Chicago, III. 

Sokrates, filosof a mučedník starověku. S do
datkem: Z. C. Vanini, filosof a mučedník středo
věku. Knihovna "Volné myšlenky". Malé vy
dání. Praha, 1909. 

Společenský zpěvník sokolský s nápěvy. I. Se
stavil Ferd. Polenský. Smíchov, 1903. Nákladem 
vlast. 

Století titulů císařů rakouských. Praha, 1904. 
Nákladem Klubu strany státoprávněpokrokové 
pro království české. 

Stručné děj iny velké francouzské revoluce. 
(Socialistická knihovna, VL) Nákladem "Mla
dých pr\?udů", Praha.-

Svatý AntonÍus Paduánský. Nákladem K. 
K ypra, Jihlava. (Interpelováno.) 

Dr. L. Svoboda: Příroda a Bůh. Knihovna 
"Volné myšlenky". Malé vydání. Praha, 1909. 
(Po konfiskaci interpelováno.) 

Dr. L. Svoboda: Starý a nový názor světa. 
Rozmluvy starověrce s volným myslitelem 
o duši a její nesmrtelnosti, o Bohu a přírodě. 
Praha, 1909. Nákladem "Volné myšlenky". 

Josef Svozil: O klerikalismu. (Knihovnička 
"Mladých proudů".) Praha. (Z interpelace po
slance V. Fresla 13. května 1910 na říšské radě.) 

F. A. Šídlo: Válka. Nákladem "Svítání". 
Praha, HOfer a Klouček. 

Josef Šír: Msta. (Knihovna flVolné myšlenky", 
řada lL, svazek III.) Praha 1911. Nákladem 
"Volné myšlenky". 

Em. škatula: Klerikální hrůzovláda ve Španě
Hch a její nová oběL Nákladem "Záře". 
V Praze, 1909. 

Dr. B. Šmeral: Kdo j sou a co chtěj í sociální 
demokraté? Praha, 1906. Nákladem Tiskového 
výboru Českoslovanské strany sociálnědemokra
tické ("Zát'). 
Fráňa Šrámek: Kamení, srdce a oblaka. N á

kladem autora, KráL Vinohrady, 1906. 
Fráňa Šrámek: Modrý a rudý. II. vydání. 

Praha 1911. Nákladem "Mladých proudů". (In
terpelace poslance Fresla, Choce a sou dr. z 1. 
května 1906.) 

B. Švarcová-Zachová: Dítky štěstím rodiny. 
Nákladem vlastním. Tisk Al. Koníčka, Král. 
Vinohrady. 

Švihova zrada a její význam pro český poli
tický život. Nákladem vlastním. Tiskl "Me
lantrich". ("Lid", časopis ujařmených. Majitel, 
vydavatel a odpovědný redaktor Josef SaidL) 

Tajemství židovské politiky. Z ruštiny přelo
žil Jiří Berounský. (Interpelace po sL Březnov
ského na říšské radě 17. prosince 1906.) Tiskl 
V. Kotrba, Praha. Nákladem vlastním. 

R. Targo: Vyhubit! Obraz slovenského utr
pení. Nákladem E. Šolce v Telčí. 

L. N. Tolstoj: Čítanka I.-IV. V Praze, E. 
Beaufort. 

Claude Ti1ler: Můj strýc Benjamin. Román. 
Přeložil V. Čeněk. (Volné chvíle. Pří.loha mě
síční revue "Kroniky".) Tisk E. Beaufoda, 
Praha. 

Tužme se! 1907. V. slet všesokolský. (Zvláštní 
otisk ze Sokolských besed.) Tisk Em. Stivína, 
Praha. Nákladem vlastním, 

Fr. Urbánek: Hus a husitismus. Praha, 1898. 
Nákladem akademického evangelického spolku 
Jeronym. 

Válka budoucnosti. Pravděpodobné politické 
a hospodářské následky války mezi velmocemi. 
Dle výtahu ze stejnojmenného díla ruského stát
ního rady Jana šl. Blocha přeložil H. Štěpánek 
v Praze. UF. Šimáčka, 1904. 

Veselá vojna, kalendář na rok 1915. Nákla
dem Al. Hynka, Praha. 

Veselý agrárník, kalendář na rok 1915. Nákla
dem Al. Hynka v Praze. 

Veselý borec. Společenský zpěvník sokolský. 
Nákladem Em. Šolce, Karlín. (Troií vydání.) 

Vlast, kalendář na rok 1915. Nákladem Al. 
Hynka, Praha. 

Jar. Vlček: Slovensko od reakce Bachovy do 
zrušení "Matice slovenské". (Zabaveno c. k. 
státním návladnictvím a c. k. policejním ředitel
stvím v Praze.) Nákladem Českého čtenáře, 
Praha. 

Václav Vlček: Sněhy a ledy. Drobné příběhy 
a velké otázky. Praha, 1908. U Františka Ši
máčka. ( .. Libuše", ročník XXXVIII., svazek 314.) 
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Vojenský zpěvník. Nákladem M. Hoffmanna, 
Velvary. 

Vojenský zpěvník. V komisi knihtiskárny Jos. 
Kunce ve Vysokém Mýtě. 

Voltaire: Všetečné a bezbožné otázky nábož
ného doktora theologie Zapaty. Praha, 1910. Ná
kladem " Volné myšlenky". (Interpelováno.) 

Všedělnický kalendář 1916. Tisk a náklad 
"Spravedlnosti" v Chicagu. 

V záři plamenů kostnických. Tiskl Karel štrup 
v Čáslavi. 

Bohumil Zahradník-Brodský: Vojenské ob. 
rázky. V Praze, A. Wiesner, 1909. 

Zápas národních socialistů proti válečné před
loze. Napsal Jiří Stříbrný. Nákladem časopisu 
"Lid". Praha. 

Za praporem sokolským. Posvěceno mužnému 
duchu Čechů. Vydáno péčí slavnostního výboru 
přispěním českých umělců a spisovatelů. Redak
toři: Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický, Frant. 
Ženíšek. Praha, 1887. 

Zářeckého kalendář českých pekařů 1915. 
Praha. Nákladem vlastním. 
Země koruny české. Nymburk. Tiskl J. B. Zá

potočný, Rokycany. 
Zeměpisné učení o říši rakousko-uherské. 

(Knihovničky pro žactvo škol obecných sv. II.) 
Z nejmladších. Sbírka prací našich nejmlad

ších pracovníků na poli literárním. Nákladem 
J. Hrušky v Písku 1907. 
Zpěvník českých junáků. Nákladem M. Hoff

manna, Velvary. 
aj Zpěvník pro školy obecné a měšfanské. 

Ferd. Sládek. Díl HI. Praha, 1910. Nákladem 
Zemského ústředního spolku jednot učitelských 
v království českém. 

b) Zpěvník pro školy obecné i měšfanské atd. 
Díl V. . 

Zpěvník, sbírka písní sokolských, lidových, 
slováckých a valašských. Valašské Meziříčí, 1910. 

Zpěvník sokolský, 3. vydání. Nákladem A. B. 
Prágra. . 

Zpráva o činnosti Matice školské v Olomouci 
za rok 1914. Tiskli Kramář a Procházka v Olo-
mouci. . 

Žena, muž a společnost. Knihovna " Volné 
myšlenky". Malé vydání. Praha, 1909. (Inter
pelováno.) 
6. Vl. 1917. 

Dotaz posl. Fr. Staňka, Dr. Zd. Tobolky a soudruM 
na říšské radě ve Vídni. 

K O nf i S k a c e k n i h. 

Ze školních knihoven v Čechách odstraněny 
byly nařízením zemské školní rady tyto knihy: 
Ed. šl. Ambacha "Děti chudé vdovy"; Svato
plu,!<a Čecha "Hanuman"; J. Čermáka "Hory" j 
J. Cerného "Naše příklady spořivosti", ll. Sien
kiewicze "Ohněm a mečem": Fr. Bílého "Výbor 
ze spisů Havlíčkových"; Karoliny Světlé "Tři 
povídky", P. Suly "Jitro"; E. de Amicis "Srdce"; 
AL Jiráska "Ze zašlých dob"; K. Kálala "Co si 
psali dva hoši"; S. Klímy "Obrazy ze Sloven-
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ska"; M. Konopnické "Z dobrého pramene"; 
A. :Řehákové "Z dalmatského jihu". 

Z Vídně 25. října. (Zvl. teL "Venkova") Ve
černí "N. Freie Presse" oznamuje: Moravsko
ostravský výbor vzal ve schůzÍ dne 20. t. m. na 
vědomí sdělení okr. školní rady ve Frýdku, podle 
něhož zemská slezská školní rada zakazuje po
užívání českých čítanek na obecných školách. 

Venkov ze dne 26. Nina 1916. .. 
Z rozkazu c, k. státního návladnictví byly 

yčera u pražských knihkupců i v nakladatelství 
Simáčkově zabaveny Macharovy knihy "Gol
gatha" a "Confiteor" díl I., z nichž některá místa 
shledána závadnými. Nakladatelství Šimáčkovo 
učinilo neprodleně opatření, aby opravená vy
dání obou knih mohla vyjíti co nejdříve. 

Národní politika ze dne 10, říina 1915. ... 
Z příčin censurních upouštíme od dalšího uve

řejňování Jiráskova románu "Husitský král", 
jenž vycházel v ranním vydání "Národní poli
tiky", Doufáme, že později budeme moci v uve
řejňování tohoto románu pokračovati. 

Národní politika ze dne 18. Nina 1916. 

Úřední list "Pražských novin" uveřejnil tento 
nález: C. k. zemský jako trestní soud v Praze 
jako soud tiskový uznal k návrhům c. k. státního 
zastupitelství ze dne 17. ledna 1916, č. Ss 1/16/1. 
takto právem: Tiskový obsah neperiodických 
tiskopisů ve Velvarech tištěných a vydaných, 
a to "České zpěvy. Sbírka písní národních, 
vlasteneckých a lídových. Nákladem knihku. 
pectví Maxe Hofmanna ve Velvarech, knihtis
kárna' Fr. Němce, Velvary", a to: I. "Hej Slo
vané! Slovanská národní hymna" (č.l), II. "Onam, 
onamo. Černohorská národní hymna" (č. 26, 
n. vydání), III, "Bože pravdy. Srbská národní 
hymna" (č. 31), IV. "Bělohorská vlastenecká 
píseň česká" (č, 51), V. "Hvězdičky, hvězdičky, 
česká lidová píseň" (č. 60) zahrnuje v sobě ob
jektivní skutkovou povahu, a to: L, IV. zločinu 
rušení veřejného pokoje dle § 65 Ht. aj tr, z. a 
přečinu proti veřejnému pokoji a řádu dle § 302 
tr. z., ad II., III. zločinu rušení veřejného pokoje 
dle § 65 lit a) tr. z., ad V. přečinu proti veřej
nému pokoji a řádu dle § 300 tr. z. a čl. IV. zák. 
ze dne 1. prosince 1862, č. 8 ř. z. ai 1863. Schva
luje se podle § 489 tr. ř., že tiskopisy shora uve
dené byly zabaveny, zakazuje se podle § 493 
tr. ř. tiskopisy ony dále rozšiřovati a nařizuje 
se podle § 37 zák. o tisku, aby zabavené výtisky 
byly zničeny. 

Národní politika ze dne 25. ledna 1916. 
. " 

C. k zemský soud trestní v Praze zabavil ne
periodický tiskopis "Sokolský a vlastenecký 
zpěvník", 11. vydání. Nakladatelství Vaněk a 
Votava, Smíchov. Závadnými shledány: J. titulní 
Hst s trikolorou všeslovanskou, dále obsah 
j~ho, a to: II. "Bože, cara chrani", III. písně 
"Ctvrtého července", IV. písně "Hej Slované", 
V. písně "Hranice vzplála", VI. písně "Kdybys 

byl, Jeníčku", VII. písně "Kupředu, kupředu", 
VIII. písně uNad Tatrou sa blýskali v místě "Už 
Slovensko vstáva .. ," až " ... matka Sláva", 
IX. písně "Na přední stráž!", X. ilOnam, onamo". 

Večer ze dne 15. prosince 1916. .. 
Úřední list "Pražských novin" uveřejňuje 

zákaz c. k. policejního ředitelství v Praze, roz
šiřovati učebnici "Německy snadno a rychle. 
Čech s Němcem rozmlouvající." Sepsal Frant. 
Vymazal. 

Večer ze dne 12. prosince 1916. 
" 

Úřední list "W. Zeitungu" ze dne 24. t. m. pu
blikuje výnosy policejního ředitelství ve Vídni ze 
dne 14. ledna t. r., kterými se zakazuje rozši
řování pohlednic "Havlíček Borovský loučí se 
s rodinou před odjezdem do vězení v Brixenu" 
od malíře J. Mathausera. Dále pohlednici před
stavující týž výjev, vydanou Topičem v Praze. 
Dále pohlednici, představující oslavování fran
couzské národní hymny "La Marsemaise". vy
danou Ústředním dělnickým knihkupectvím 
v Praze, a konečně pohlednici "Vítězství Hu
sitů nad německými voj i u Domažlic r. 1431", 
vydanou nákladem F. J. Jedličky v Praze. 

Večernzk Práva lidu ze dne 26. února 1916. 

" 
Naproti tomu byly kolportovány s velikým úsilím ve 

veřejnosti i na školách nevkusné a hrubé pohlednice, 
ostouzející vojsko i představitele dohodoVých států a bez
cenné pohlednice i tiskopisy, povzbuzující válečnou ná
ladu a vybízející k obětavosti obyvatelstva. 

Jtf. 

.. N á r O cl n í I i sty" t r val e 
z a s t a ven y. 

Včera dodán byl redakci "Národních listů" 
v Praze k rukám chefredaktora Fr. Síse tento 
dopis: 
Přes přísnou výstrahu, vyslovenou ve zdej

ším úředním výměru ze dne 14. února 1918, 
Č. 1703 S 11., jeví se ve způsobu psaní periodic
kého tiskopisu "Národní listy", Vámi redigova
ného, vzdy nepokrytěji snaha vzbuzovati sou
stavně náladu a sympatie pro státy dohody a 
pracovati způsobem tím v zájmu našich ne
přátel. 

Jelikož všechny prostředky, jichž úřady tis
kové dosud se chopily proti tomuto psaní, 
zjevně státu nepřátelskému, minuly se s vý
sledkem, zastavuji - ve smyslu pohrůžky, ob
sažené ve výše citovaném výměru - na zá
kladě nařízení celého ministerstva ze dne 25. 
července 1914, č. 158 ř. z., po rozumu § 7, lit. al 
zák. ze dne 5. května 1869, č. 66 tíŠ. zák., vy
dávání tiskopisu "Národní listy", počínaje 19. 
květnem t. r . 

Proti tomuto výměru lze se odvolati do 14 
dnů, počítaje ode dne po doručení, k c. k. místo
držitelství v Praze. 

Odvolání, jež však odkládacího účinku nemá, 
bylo by podati u. c. k. policejního ředitelství 
v Praze. 

C. k. dvorní rada dr, Kunz v. r. 
Venkov ze dne 19. května 1918. 

Z a S t a ven i e ,,5 loven s k é h o 
cl e n n í k a". 

Redakcia "Národ. novin" od prvej schodzky 
mládeže r. 1898 vydržiavanej v Turč. Sv. Mar
tine, postavila na index hnutie "hlasistov". De
mokracia, pokrok, československá vzájomnosf
nesmely sa v Martine spomínať, ak si sa ne
chce! vystaviť klevetám a tajným intrikám a 
verejným nápadom v orgáne slovenskej národ
nej strany. Časopisy pokrokového smeru "Hlas". 
"Slovenský týždenník" a "Slovenský denník" ne
boly Martinom uznávané za časopisy naše, slo
venské, ale písalo a hovorilo sa o nich jako 
o niečom cudzom, škodlivom, importovanom zo 
zahraničia: zo západu, ktorý bol zhnilý, degene
rovaný, nemravný, nenacionálny_ Nevadilo, že 
rud i mladší dorost dávno opustil martinské 
časopisy a ich politiku, nev'adHo, že rud šiel 
pTi volhách za týmito časopismi, že verejnou 
mienku na Slovensku dávno opanovaly tieto 
časopisy - Martin vytrval až do konca vojny 
na stanovisku konzervatívnom, protipokroko
vom a protičeskom. Literáti, historikovia nám 
kedysi ukážu, odkiar vyviera! tento hnev a ne
návisť ... 

Redaktor "Slovenského denníka" pán ll. pí
sal mi naliehavý dopis, abych prišiel v najbliž
ších dňoch do Pešte. Poneváč neholo isté, že mi 
censura neshabe dopis, bližšÍe neoznačil prí
činu. 

Na južnom nádraží v Pešti p. red. ll. čakal na 
pá večernom rychlíku. 

- Smutnú zvesf ti musím oznámiť ... 
- Jakú? 
- Dnes mi censor telefonom ohlásil, že štátny 

fiškus zastavil "Denník" a zajtra už ani nevy
jdeme. 

- Prečo? Mali ste snaď nedovolenú zprávu 
o vojne? 

- Nie. Nič neprinášame, čo by v iných peš
tianských časopisoch nebolo, leda ak články 
o československej vzájomnosti búria maďarské 
svedomie . .. Ale tie cenzor číta a dosiaf ne· 
hrozil, ani nám nevytýkal ich smer a ducha. 

- Pojdeme zajtra k cenzorovi, prípadne 
i k štátnemu fiškusovi, čo majú proti nám a 
prečo zastavili "Denník". 

Druhého dňa dopofudní šlí sme na cenzúru. 
Redaktor sám vnišiel k štátnemu fiškusovi. Ča
kal som ho netrpezlive. Po dobrej hodine od
chádzali sme z budovy a· redaktor mi rozprá
val, čo počul od fiškusa a od cenzora, 

Fiškus sdeHl redaktorovi asi toto: Cenzúra 
nemá ničoho proti vášmu časopisu. Cenzúra ne
navrhla, ani nezakročila, aby bol "Denník" za
stavený. PisaH ste loyálne, tak ako všetký den
níky peštíanske. Príčinu k zastaveniu musíte 
hradať inde. Tak sa mi vidí, že vás nÍekto udal 
z vidieku, tam od vás z B. Bystrice,_ alebo tam 
odkiafsi. Mohol by vám to určíte povedať pán 
cenzor, on vie, že na tlak z vidieku bol váš 
časopis zastavený. 

U cenzora sa dozvedel, že udanie prišlo 
z Turč. Sv. Martina. V udaní stojí, že je "denník 
orgánom pre československú jednotu, že ho 
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platia z Prahy českým peniazom. Že propaguje· 
odtrhnutie Slovenska od Uhorska a preto že 
je časopis vlastizradný a nebezpečný. I 

V důvodech se uvádí, že rozpuštěni toto stalo 
~e proto, že "Všehrd" jako spolek nepolitický 
Jmenoval o valn~ h;omadě dne 30. listopadu, 
~dy slaveno bylo JubIleum padesátiletého trvání 
cestnými členy svými: dra Karla Kramáře dr~ 
~. Rašína, dra Jaroslava Preise a Sylab~-Vo
Jana (v~dce amerických Čechů). Výbor zaslal 
telegr~flc:kou zprávu o rozpuštění spolku před
sedovI "Ceského svazu" posl. Staňkovi. 

Kto túto denunciáciu podal to fiškus ani 
cenzor nechceli redaktorovi p;ezradiť. L~n sa 
om!~vali. ž: o~i proti listu ničoho nemalí a ne
ma)u, ~le ze 11st má vefkých nepriaterov tam 
v Martme, a aby sme si tam hľadeH získaf ná
pravu. 
~outo zprávou boli sme ako omráčeni. A há

dah sme, k~o by asi mohol takto denuncovať 
u ~ad'~rskeJ, y~ády náš časopis. Po dlhom pre
m~Srall1 ,:stahh sme sa, že denunciácia mohla 
~y}sf od )edn?ho z dvoch rudí, ktod sa v tom 
cas~ :~rzovah v Martine: bud' od pohraničného 
kapltar;a R, alebo od Slováka P., ktorý stál 
v konft~e~tský~h službách maďarskej vlády, či 
vlastne Jej organov: že by v pohraničnej afére 
~ohol n;af prsty ešte niekto iný, niekto z na
slc.h rUdl - to sme ani pripustif, ba na to sme 
all1 len pomyslef nemohli a nechceli 
Ve~er sme sedeH v kaviarni. A t~' ~edaktor 

H. ml rozprával, že konfident P bol Heto dny 
v ťešti, bol i v redakcii "Denník~". Redaktor H. 
sJi>1sal s, P., vobšírnu zápisnicu. Zápisnica vzbu
d~a ,u. nas uz~s, leb o v týchto udaniach P. v zá
pl~r;lCl ~značd za denuncianta "Slov. denníka" 
urclte pana X., vynikajúceho slovenského muža. 

P. oho~á:al z Martinčanov pána X., naproti 
tomu chvahl pana Y., vefkého slovenského spi
sovatefa. 
v Zastavenie "Denníka" priater-nepríater pova
z~val za národné nešfastie v dobe evropskej 
val~y, kde sa malo rozhodovaf o osudu štátov 
a narodov na dlhé veky, kde bolo treba udržo
vaf ,ducha, a ~udifv?~ro~y utlačené k vytrvalosti 
a davaf nadeJe a slr1f vleru v naše oslobodenie 
Zast~vením ,,~enníka" boli sme rozbití, politicky; 
kul~urne . a ~ar~dne rozmetaní. N ebolo sloven
sk~J .yereJneJ ml enky, nebolo spofah1ivých infor
macll. o slovenskom živote a snahách našich. 
A ~<?h sme, vydaní na milosf-nemilosf lživej tlačí 
pe,sbans~eJ, kto:á tendenčne a dra určitého 
pla!lU .p;l1~.mO vockovala do nás pangermánske 
a, sovlll1shcko-maďarské, imperialistické idey a 
zamery. 

Dr. Vooro Šrobár: Parnoti z voiny a z včizenia. Praha 1922. 

R O Z P U š t ě n é o r g a n i s a c e. 

.~ř:dní list "Pr. nov." ze dne 13. t. m. sdě
luJ~, ze, v r. 1915 byly rozpuštěny tyto spolky 
v Cechac~: Svaz slovanského Sokolstva, Praha. 
- Če,skao ~?ec s?~ovlská, Praha. - v Spolek 
"Česky dum v Bilme. - Odbočka "Ceského 
svazu kancelářských oficiantů a pomocníků 
c. k. státních úřadů a ústavů pro království a 
z:~ě na říšské radě zastoupené" v Č. Budějo
VICICh. - W ohlfahrtsverein "Einigkeit" Dobro-
činný spolek "Svornost", Praha. ' 

Večer ze dne 13. říina 1916. 

y~era obd~~el výbor spolku "Všehrd" poli
.cejn: ,výnos, J1mž spolek tento se úředně roz
pousb. 
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Venkov ze dne 30. prosince 1917. 

v .Ý str a h a "N á rod ním u d i vad I u". 

K. k., Z P:!lhy 18. května 1918. Úředně se 
oznamuJe: Prtpady rázu státu nepřátelského 
ano velezrádného, které se přihodily za tří: 
denní ~lavnosti jubilea 501etého trvání českého 
zem~.ke?,? a, národ~ího divadla, přiměly úřady 
k pnmerenym protiopatřením, a to: 

Policejní ředitelství vydalo vyhlášku tohoto 
obsahu: 

, Kulturní ~lavnost jubilea královského čes
keho zemskeho a národního divadla zvrhla se 
namnoze v politické demonstrace a měla ko
nečn~ v zápětí řadu velezrádných příhod proti 
kterym nutno užíti nejpřísnějších op~tření. 
Intendance královského českého zemského a 
~áro~n~ho div~dl~, byla upozorněna na jisté po
htovanl h~~ne pnpady a požádána, aby se po
star~la. o JIch odstranění, sice jinak by po pří
pade divadlo bylo uzavřeno. 

P r ů vod y a s hro m á ž d ě n í z a k á z á n y. 

Dál~ se sděluje úředně: Každá další shovíva
vost Jest proto, jakož í vzhledem na vážnost 
doby, které takové podnikání nikterak neod
p~,:íd~" vylou~ena. I budou proto nyní shro
mazder:l a pru~ody bez dalšího jednání bez
oh~edne, bude-h nutno, s použitím zbraně roz
ptyleny. 

Voj e n s k'ý a b s o I II t i s m u s. 

~oučasně. s mobiHsací zavládl naprostý abso
~,:bsmus vOJenský. V ministerstvu války zahájil 
cllln~st t; :~. K~iegsiiberwachungsamt, válečný 
dohledacl urad, Jenž se spolu s generálním štá
bem a vrchním armádním velením do všeho mí
c~al a řídi~ polit!ckou persekuci proti Slova
num, hlavne proh Cechům a Srbům. 
v' Vojenské soudy (ze~~~ranecké) zahájily svou 
c~n~o~t, komp~~ence JejIch rozšířena na osoby 
cl~dll1 pro pohhcké delikty, a za krátko překo
nano vse, co kdy v dřívějších dobách bylo čes
kému národu persekucí trpěti. 

, ~bsolutis~us Bachův, persekuce z let šede
sa!ych byly. 1.dyl~m!vproti běsnění, jež všude za
vladlo. Pohticke urady. a vojenská velitelství 
p,odáv.aly p'e:iod~cké zprávy o náladě a politické 
sltuacl, pn cemz se vyznamenávali denuncianti 
všeho druhu. 

Německé politické strany, zvláště Všeněmci, 
hleděli situace pro své cíle důkladně využíti. 
Německá loyalita stavěna na odiv a česká vele
zrada přibíjena na pranýř. Generální štáb sbíral 
pilně materiál protičeský, jenž císaři předklá
dán, a připravovány nejsmělejší politické pro
jekty, jak zdrtiti český národ. 

Vojenský velitel Scheure v Litoměřicích hlá
sil na příklad do Vídně tyto hrůzostrašné věci: 

"Vojenská výchova mládeže je napříště ne
zbytně nutna. Viděl jsem nováčky pěšího pluku 
č. 94 v Turnově, když se objevili ponejprv na 
cvičišti. Rozdíl mezi Němci a Čechy byl tu 
velmi nápadný. U Cechů nebylo nadšení pro 
zaJmy monarchie a poslouchají jen, poněvadž 
se poslouchati musí. Jsem přesvědčen, že pří
čina tohoto smutného a povážHvého zjevu věií 
v~ výchově v českých školách. 

V Kutné Hoře bylo 18 žáků české reálky za
tčeno, poněvadž jeden z nich napsal na lístek 
protistátní výroky, a tento lístek pak koloval 
mezi ostatními. Cín ten byl žalován jako zločin 
rušení veřejného pokoje, ale ku podivu byli tito 
zločinci terezínským divisijním soudem zproš
těni. Zmateční stížnost byla ovšem podána. 

Jiný typický případ udál se v Nymburce, kde 
17 českých žáků přepadlo německé žáky úřed
nické kolonie, kteří nesli rakouské praporky. 
S výkřiky: "Rakouské (německé) prapory se 
nesmějí v Cechách nositi, spálíme vám je!" há
zeli po nich pískem a kusy papíru. Z těchto čes
kých žáků byl pouze jeden, starší 14 let, zatčen 
a žalován pro zločin rušení veřejného pokoje. 
Případ ten byl oznámen c. k. místodržitelství 
v Praze, aby zavedeno bylo řízení proti těm, 
kdo odpovídají z výchovy mládeže v českých 
školách. Bylo-li na to něco podniknuto, nevím, 

Další typický případ udál se v Mostě. Dva
náctiletý žák české měšťanky potkal hocha, 
který měl na prsou připjat medailon s obrazy 
Jeho Veličenstva císaře a německého císaře, 
a řekl: "Co to máš za neřád, já bych to hodil 
do záchodu." 

Tyto tři případy jsou tak markantní, že ne
třeba dalších uváděti. 

Následky nedostatečné vlastenecké výchovy 
české mládeže se bohužel jeví zřetelně při od
vodech a přehlídkách českých branců. Ze zpráv 
mne docházejících vysvítá, že z těchto lidí ni
kdo nejeví radost, že může za císaře a vlast 
bojovati. Skoro každý se snaží zhostiti se po
vinností nastoupiti službu, buď ze se staví 
nemocným, nebo sebe poškozuje a pod. Odve
dení věsí hlavy a snaží se buditi dojem, že se 
jim děje křivda. Jiní si zase připínají smuteční 
pásky a celé skupiny dokonce přicházejí k od
vodu s černými prapory. Zpívají-li, isou to písně 
smutku, nikdy však rakouské vlastenecké písně. 
Říkají, že Čechové nechtějí bojovati protí Ru
sům, ale proti Němcům že by s radostí šli do 
boje. 

Bohužel mám i doklady v ruce, že se rozši
řují sprosté parodie naší rakouské hymny. 
Hrubé urážky Jeho Veličenstva isou na den
ním pořádku. 

Z toho soudím, že tyto smutné úkazy jsou 
zaviněny výchovou v českých školách, v niéhž 
se rakouské vlastenectví buď vůbec nepěstuje 
nebo způsobem velmi nedostatečným. 

Bude tedy třeba, aby v českých školách za 
vedení vynikajících důstojníků od prvého dne 
JiZ bylo soustavně v rakouském vlasteneckém 
směru působeno. Mnoho učitelů bylo již trestně 
stíháno pro rusofilské výroky. Jeden z nich od
souzen pro velezrádný výrok k těžkému žaláři 
na 11 let. Bude třeba učitelské řady až do nej
vyšších míst vyčistiti. Smýšlení, jež Čechové 
v boji o existenci monarchie zjevně ukazují, 
není panslavistické, nýbrž rusofilské, proti
rakouské. Je-li však národ tak poštván a před 
očima vlády tak na scestí přiveden, pak ani vo
jenská výchova mládeže sama n'estvoří divů. 
Prosím tedy v zájmu monarchie a armády, aby 
ministerstvo vyučování učinilo v té příčině bez
ohledné opatření. 

V české mládeži není dnes ani jiskry rakous
kého vlastenectví, zato však neuvěřitelné na
dšení pro Rusko. Třeba tedy s českými školami 
důkladně zatočiti. 
Hlavně bude. třeba kněžím, kteří působí jako 

učitelé na českých školách, co nejpřísněji naří
diti, aby kromě náboženství učili také lásce 
k císaři a rakouské vlasti. Zdá se, že se kněží 
o to dosud nestarali ... 

V českém národě byla, tak jako u Srbů a 
Chorvatů, pěstována vojenská výchova mládeže 
v sokolských jednotách, které pod jednotným 
vedením cílevědomě pracovaly, ovšem nikoli 
v zájmu monarchie. Dnes nebude nikdo u So
kolů hledati nějakou vlasteneckou tendenci. 
Proto připadá to dnes jako ironie, povážíme-li, 
že se ještě před rokem sokolským jednotám 
vycházelo všude vstříc, a nikdo by nepokládal 
za možné, že i vláda tak činila, snad i činiti 
musila. Cinnost sokolských jednot bude tedy 
třeba co nejdůkladněji zkoumati ... 
Úspěch lze očekávati jen, bude-li postupo

váno s drakonickou přísností. Jiným způsobem 
nelze tento mor nebezpečný monarchii po
třítL" -

Takové rozumy poHtisujícího generála byly 
zasílány vrchnímu armádnímu velitelství a mi
nisterstvu války. Viděti z toho, jak se na nás 
chystali a co by nás bylo čekalo, kdyby to Ra
kousko bylo vyhrálo. 

Z vojenských kanceláří pronikly tyto zprávy 
do veřejnosti. Po hospodách vídeňských deba
továno o tom a protičeská nálada rozšiřována, 
zvláště když přišly první zprávy o české dru
žině v Rusku. 

Persekuce prováděna soustavně. Situační 
zprávy a výkazy soudů vojenských podávaly 
přehledný statistický materiál o tom, co se děje 
a jak se proti Čechům a ostatním uvědomělým 
Slovanům postupuje. Mnoho obětí u nás vyvo
láno bylo často zbytečným bezúčelným mluve
ním po hospodách a na ulici, neplodnými deba
tami a hádkami. Nezkušená mládež pykala těžce 
za nerozvážné výroky. Tajná censura odhalo
vala důvěrná sdělení v dopisech, z nichž kon-
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struovány ,velezrady, rušení veřejného pokoje, 
pobuřován~ ~. ?,od. ~oud~í tresty byly čím dále 
tím barbarsteJsl, vOJenske vrstvy však čím dále 
tím nervosnější. Rakouská armáda tam kde bo
j~~ala sama, byla bita. Když bylo nejhůře, mu
silI vždy zasáhnouti němečtí spojenci, kteří to 
pak svým rakouským bratrům neomaleně dá
vali pociťovati. Ješitnost rakouských generálů 
tím nesl!1írně trpěla. Porážky své vysvětlovali 
zradou Cechů. Zato bylo jim třeba se mstíti a 
tak útisk stále rostL Tlak budil ovšem pr~ti
tlak, zastrašovací teorie se naprosto neosvěd
čila, a velezrádců přibývalo více doma než na 
frontě. 

Důvěrné úřední situační zprávy z Čech byly 
často zajímavější a pestřejší, než stereotypní a 
již nudné zprávy z bojiště, upravované vrch
ním armádním velením. 

Z, Prahy hlášeno podrobně, co a jak píší české 
novmy. K tomu připojovány jízlivé komentáře, 
upozorňující, jak tomu či onomu obratu noví
nářskému třeba rozuměti a pod. 

Nárožní tabulky na ulicích pražských, čer
vené s bílým písmem a modrým okrajem mu
sily býti na zvláštní rozkaz přebarvováni. 

Situační zpráva ze dne 9. listopadu 1915 hlásí, 
že se tak děje tempem velmi zdlouhavým. 
v' Sta!osta pražský se namáhá při každé příle
zltosh, aby se ukázal hodně loyálním. Nedávno 
gratuloval telegraficky kabinetní kanceláři cí
sařské k úspěchům v Srbsku. Jest však velmi 
pochybno, je-li to upřímně míněno. 

Na vyšehradském hřbitově byla o dušičkách 
na hrobě jednoho výtečníka viděna trojbarevná 
stuha. 
. Pražská městská rada povolila manželce a 
dětem stavebního rady Matějovského, pro vele
zradu odsouzeného, poměrně velmi značnou 
podporu, což budí podiv, ať se to již stalo z ja
kýchkoli důvodův. 
Městské radě předložen návrh na povolení 

subvence pro Husův pomník, jenž byl v čer
venci odhalen, v částce velmi značné. Není do
sud jisto, bude-li návrh přijat. 

Vojenské velitelství dalo místodržitelství pod
nět, aby vyučování ruštině, jež až do mobilisace 
v českých kruzích bylo k tendenčním účelům 
silně pěstováno, bylo pokud možno omezeno. 
Působením nového policejního ředitele byly 

ruské, francouzské a anglické nápisy na. veřej
ných místech pražských již z největší části od
straněny. 

Na venkově je smýšlení obyvatelstva a děl
nictva nezměněno. V Plzni a Klatovec4 byly 
o dušičkách vojenské hroby ozdobeny. 
Pelhřimov: Dr. Ferdinand Ehler, primář 

v Pelhřimově, nyní v ruském zajetí, počíná si 
v Moskvě protirakousky. 

R o k y c a n y: F rant. Kos, kočí, pronesl po 
c přehlídce: "Za bídné, shnilé Rakousko sloužiti 

nebudul" 
Str a k o nic e: Antonie Machová, choť stat

káře, dopustila se urážky Veličenstva. 
K I a t o vy: Anna Šašková prodávala sirky 

v krabičkách, na nichž zobrazeny znaky Čech, 
Moravy a Slezska. 
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Nouze o chléb a mouku v Praze polevila ne
tře~as? v nej~ližší době obávati nepokojů. Zato 
z r~:nych pruI?yslových míst docházejí zprávy 
o shznostech, ze se dostává málo chleba." _ 

"Stimmungsbericht" ze dne 19. listopadu 1915 
hlásí: "Novinářská diskuse o české politice 
v ,,~nion", "Nár. listech" (dr. Fiedler), "České 
r~vUl" (Josef Penížek) ožila. Vojenské zájmy 
hm dosud nebyly dotčeny, 

Návštěva Jeho cís. Výsosti arcivévody Leo
polda Salvatora s rodinou ve dnech 11.-15. 
t. m, se skvěle vydařila. Proslovy funkcionářů 
zněly velmi patrioticky. Zvláště slavnostně se 
utváříla jízda do Kladna, kde 8000 školních dí
tek, s, praporky v říšských a zemských barvách 
arclvevodu slavnostně uvítalo. 

Na venkově se naříká na velikou drahotu. 
Obyvatelstvo je stísněno a to se přenáší i na 
armádu v polí. 

Při přehlídkách ročníků 1873-77 1891 1895 
a 1896 trvají rozdíly ve smýšlení b;anců ~ čes
kých a německých okresů stále. 

Potěšitelné zlepšení v náladě pozorováno při 
přehlídkách v Karlíně, Brandýse, Mělníku, Kra
lupech, Kladně, Berouně, Příbrami, Písku a Be
nešově. 

Ne~byčejně vlastenecky si počínali domo
brancl v Podbořanech, Kaplicích a Chebsku. 

Z K 1 a dna Se hlásí: Antonín Burke dělník 
řekl: "Rakouští vojáci isou hůře na tom· neŽ 
žebráci," 

Budějovice: Josef Hájek, rytec, měl dne 
24. října v Budějovicích kapesník s anďlíckou 
trikolorou. Jiří Kodan, řeznický pomocník, řekl, 
když důstojník kázal opilého vojáka patrolou 
odvésti, k okolostojícím lidem: "Bravo, bravo, 
naše armáda stojí beztoho za h-of" 

Klatovy: Nad spolkovou místností sokolské 
jednoty v Chudenicích visí štít v červeno-modro
bílé barvě - prý již dávno. 
Třéboň:Jan Marek, dělník, řekl v hospodě: 

"Vilém je vrah a vojáci to již vědí. Mocnosti ho 
nenechají vyhrát" 

"Stimmungsbericht" ze dne 29. listopadu 1915 
hlásí, že ani v Praze, ani v ostatních posádkách 
se nepřihodilo politicky nic povážlivého. Nálada 
nezměněná, klidná. 

V Klatovech napsal žák děvčeti na vějíř: 
"Všechno je na světě marné, i království bOŽÍ, 
všecko hyne a pomine jako špatné zboží, jen 
císaři, samovláda a takové sloty, ty potrvaji 
věčně věkův jak juchtové boty." Zák byl čet
níky zatčen a dodán soudu. 
Ačkoliv podle zprávy četnického velitelství 

tu jde jen o klukovinu, kteréž netřeba přiklá
dati významu, jest to přece smutným zjevem, 
že žák nejvyšší třídy reálného gymnasia proje
vuje takový nedostatek vlastenecko-dynastic
kého smýšlení. 

Karel Houška, hostínský v Berouně, má ve 
výčepu hudební automat se šesti válci, mezi 
nimi směs, obsahující marseHlaisu a ruskou 
hymnu. 

Ze Sušice se hlásí: Domkář Antonín Trž řekl: 
"Rusové to vyhrají, válka potrvá tři roky, Ra
kousko umře hlady." 

Zajímavá byla též tato zpráva: 
Z ruských novin se dověděl generální štáb, 

že v Čechách vyvolaly rakouské porážky velké 
množstvÍ anekdot. 

Ve zprávě o situaci v Čechách se hlásí, že 
mezi těmito anekdotami je nejpopulárnější tato: 

Když šlo o prohlášení stanného práva v Če
chách, odporoval tomu místodržitel kníže Thun, 
jenž v rozmluvě s císařem varoval před tím, 
aby loyálně smýšlející obyvatelstvo Čech ne
bylo vydrážděno. 

Nato řekl František Josef:, 
"Já vím dobře, že jedna půlka Čechů jsou 

tajní - a druhá půlka zřejmí rusofilové!" 
Kníže Thun odvětil: 
"Vaše Veličenstvo, jedna část Čechů je abso

lutně Rakousku věrna." 
Císař nato potěšen si zamnul rUce a řekl: 
"Chvála Bohu, to jsem sám rád, že aspoň třetí 

půlka je rakouská." 
Takovéto důležité zprávy zasílány týdně do 

Vídně. Němci mohli kritisovati a láteřiti na sví
zele války, jak chtěli, toho si nikdo nevšímal. 

Největší pozornost věnována pražským vrstvám 
politickým. V celku spočívala celá tato 
činnost v šablonovitém slídění pražských detek
tivů, kteří rozhodně nestáli na výši tehdejší 
doby. Bez vlastni iniciativy se řídili jen pokyny 
a rozkazy, jež jim v určitém směru dávány, a 
relace jejich se nijak neliší od šablonovitých 
zpráv, jež byli zvyklí podávati v obyčejných 
policejních raportech. Nejlepším důkazem toho 
je, že jim celá činnost Maffie zůstala utajena: 
Radostným zjevem je též, že se nevyskytl mez! 
našinci žádný zrádce. 

Detektivní činnost se tehdy vyvíjela dosti 
bezvýznamně a to, co hlásili, bylo často veřej
ným tajemstvím. 

V Moravské Ostravě zachraňoval Rakousko 
pověstný generál MaUuschka - kdysi český 
Matuška - jako příslušný velitel polního soudu. 

Jeho činnost byla již v naší veřejnosti dosta
tečně oceněna. Ačkoliv mu zákon dával mož
nost cestou milosti zachrániti z důvodů lidskosti 
tak mnohého ubožáka, neznalo černožlutě srdce 
i eho, kde šlo o Čecha, smilování. České 
jméno obviněného stačilo, aby byla velezrada 
již předem předpokládána. Jeho vlastní české 
jméno mu v tom nepřekáželo. 

Z nes četné řady rozsudků polního soudu 
v Moravské Ostravě, mezi nimiž nejpříšernější 
byl známý rozsudek smrti proti ubohému re
daktorovi Josefu Kotkovi, uvádím jen namát
kou ještě tyto příklady: 

Slavomír Kratochvíl, technický úředník v Pře
rově: rozmnožoval a rozšiřoval báseň "Jsme 
Rakušany", v níž vyličoval válečné poměry, 
účel války, obětavost obyvatelstva a nosil u sebe 
carův manifest - trest smrti provazem. 

Tedy pro pouhé přechovávání letáku - smrt. 
Rozšiřování mu nemohli dokázati. 

Zato rozšiřoval báseň, v níž obšírně - a pa
trně ironicky - líčil "die kriegerischen Ver
haItnisse, den Zweck des Krieges, die Opfer
willigkeit der Bevolkerung" - a za to smrt! 

František Radoušek, nakladatel v Přerově -
8 let těžkého žaláře za to, že si v listopadu 1914 
ruské proklamace a manifest carův opsal a 
u sebe přechovával, neučiniv povinného udání. 

Vojtěch Drahorád z Hodolan řekl při samém 
počátku války dne 29. července 1914 v nádražní 
restauraci k rukujícím záložníkům: "Když zaví
rají české školy ve Vídni, tu nebudeme střílet na 
Srby!" - 10 let těžkého žaláře. 

František Pospíšil z Olomouce řekl dne 
19, října na ulici: "Jen kdyby ti Rusové a Srbové 
to zatracené Rakousko rozbili, neboť v Ra
kousku se člověk nedovolá práva'" - 4 roky 
těžkého žaláře. 

Rudolf Žaloudek z Vostenic řekl dne 22. listo
padu 1914 v Přerově: "Rusové jsou nejlepší 
lid na světě, Rakousko nestojí za nic, Rus jest 
dobrý člověk a cítí se Slovany," - 41/2 roku 
těžkého žaláře. 

Eugen Matějka ze Zbraslavě řekl dne 27. listo
padu 1914 v hospodě v Přerově: "Ať žije Srb
sko a Rusko, já se na Rakousko - ať pojde 
Franta a celé Rakousko'" - Smrt provazem. 

Emil Grohál z Krňova řekl 4, září 1914 v hos
podě: "Války proti Srbsku nebylo třeba, k čemu 
se Slované mezi sebou perou"? - Když ho proto 
dne 6. září zatýkali, řekl: "Rakousko ať se raději 
stará o chléb a ne o válku, je mně líto těch, co 
padli. Takové zákony jako má Rakousko, ne
jsou nikde," - Smrt provazem. 

Karel Langer z Frývaldova rozmnožoval a 
rozdával dne 6, března 1915 členům nemocenské 
pokladny báseň "Das Lied der Miitter gegen 
den Krieg" (Píseň matek proti válce) - odsou
zen k trestu smrti provazem, MaHuschka mu 
dal milost a změnU trest smrti v pětiletý těžký 
žalář. 

Zde nešlo o Čecha, ani ne o člověka s čes
kým jménem. Pro naše lidi nebylo milosti. Mat
tuschkou nehnuly úpěnlivé prosby příbuzných 
a manželek. Nikdo mu nebránil dávati milost -
byl však tvrdý jako kámen. 

A tento člověk měl pak smělost hlásiti se do 
československé armády a neostýchal se k odů
vodnění své přihlášky napsati: 

"lch mochte endlich ein Vaterland haben, dem 
ich dienen konnte." (Chtěl bych míti konečně 
také vlast, jíž bych mohl sloužíti,) Bylo mu 
ovšem· po zásluze odpověděno, 

Podobným způsobem se hlásili do našich slu
žeb - ovšem bez úspěchu - též proslulý ge
nerál guvernér v Srbsku baron Rhemen, slo
venský odrodilec, generál jízdy Tersztyánszky a 
jiní vysocí generálové - kteří za Rakouska 
měli pro Čecha jen pohrdání a úšklebek, 

Generál J. Kunz: "Za černoUutou oponou", 
Praňxz 1921. 
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Pro tip o k r o k o v é m II II čit e I s t v ll. ~stav~ vydá~ rozkaz~ aby je vyhledávali a u je
Jl~~ nahradmch sboru podle jmen záznamy uči
mll. 

C. a k. vojenské vdHelství 
ve Vidní. 

Pod uzávěrou! 

čís. pres. 10.917/6829 L.-G, 

Učitelské osoby české národnosti 
v()jenské konání služby. ' 

K vlastnoručnímu 
otevření 

~ři posuzování mravních kvaHt jest se říditi 
nejpřísnějším měřítkem. 

od veliteld nebo 
jejich zástupců! 

Velitelství 
(dle adresy na obálce) 

v. 
K výnosu ministerstva války odd. 10 

čís. 48,202 Res.j15. I 

Ve Vídni dne 21. srpna 1915. 

'. F. Wikullíl, F. Z. M. 
Zzpek Alois: Dokumenty naší národní revoluce. 1. Praha. 

~e prokázáno, že pokrokově smýšlející učitel
~ke oso~y české národnosti (profesoři středních 
skol, učItelé na školách průmyslOVých odbor
ných, ,m~šťan~~ých ~ o,becných atd., jakož i po
mocn.e SIlY uCltelske) JSou větším dílem sloupy 
rusofdskeho hnutí. 

Pří fl a d k II l noh o r s k :ý ch s t II den t ů. 
. V sobotu dne 17. dubna r. 1915 ubíral jsem se 
Jako v k~ždodex:ně o půl osmé hodině ranní do školy. 
Navstev,oval ]sell! .~: tří,?-u "c. k." státní reálky 
v ~u!ne Hore, Jepz pekná stavba sousedí se 
znar:;ym velechrámem sv. Barbory. Bohužel ne
sl?u:xl~ pr~vě v ~éto době svému účelu. Na 
m1ste skolmch lavlC, v nichž jsme sedávali na
~louch~jíce výkladům profesorů, stály řadou 
zelezne postele, na nichž vzdychali více nebo Tě~to ~čitelskÝm osobám se mnohonásobně 

podanlo" ze došly útulku v zápolí v ústavech 
zdr,?-votlllch ,a není vyloučéno, že tam své 
myslenky statu nebezpečné dále šíří a za ně 
propagandu podnikají. 

V. elitel~m všech náhradních sborů a okresním 
v:htelstvlm domobraneckým se nařizuje, aby 
vse~hny takovéto osoby, umístěné (komando
v~~e), v zdravotních ústavech vojenských nebo 
clVIlmch, nebo jiných úřadech a ústavech ne
pr<?d,l.eně ~ali vystřídati a poslali je nast~upit 
k v JeJ!ch nahradním sborům. Odtud nechť jsou 
predany podle toho, co následuje: 

a) Schopní služby ve frontě bud'tež zařazeni 
do nejbližší k pochodu připravené pochodové 
formace. Při té příležitosti budiž velitelům ná
hradních sborů k nejpřesnějšímu plnění připo
menut výnos min. války, odd. 10., čís. 4863, 
::s. 15, dodaný zdejším výnosem pres. nařízení, 
CIS. 1891 z r. 1915, podle něhož velitelé trans
portů mají s sebou nésti seznam osob politicky 
nespolehlivých, v jejich dopravované skupině 
(~ra~sportu) zařazených, a ten seznam mají ve
hteh oddílů odevzdati. 

~)v yšich~i : těchto osob, třídění k službě 
strazlll, budtez odevzdáni okresnímu velitelství 
domobrany ČÍS. 25 v Brně, kteréž je zařadí do 
domobranecké strážní setniny (s římskou číslicí) 
pro zvláštní účely. 

c) ~teří)so? ~říd~ni pouze k službě pomocné, 
b~d't~z pr~~am predmostnímu velitelství ve 
Vldm, kt~re J~st so~ča,sněv vyrozuměno, aby tam 
po~robelll ?yh nove lekarské prohlídce. Týmže 
zpusobem Jest zacházeti s těmi, kdož jsou ve 
zdravo~ních poddůstojnických školách zřízených 
od po~adkových nemocnic čís. 2 ve Vídni a ČÍS. 5 
v Brne. 

Náhr~dní sbory nechť se ihned postarají o za
sto~pem. za, muže tímto způsobem odvolané 
(ovsem lIdmI naprosto spolehlivými!), 
Po~o~mým .způsobem jest ovšem také postu

P?vah 1 proh politickým nespolehIivcům život
n~ho pov~lání jiného než učitelského. Pro ně byl 
vsem

v 
VOjenským zdravotním ústavům a in

spekcním důstojníkům civilních zdravotních 
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m~n~ ranění vojáci všech národností. Byla pře
men~n,a ve vojenský lazaret. Proto byly nám 
:yykazany k vyučování školní místnosti dívčí 
s~oIy, ~t~rá, byla umístěna v budově památ
ne!lO v Vlasskeho dv?ra. Neměl jsem tušení, že 
prave ~ !en!? den. Jdu do školy naposledy. 
.Pr~m dyn hodmy vyučování minuly zcela 

k~l~e. Zbývala poslední hodina - hodina ne
navlděné "samospasitelné", které vyučoval 
~:ofesor T:nk~. Drobnými krůčky vstoupil do 
tn~yv a :yyucova?Í, se počalo. Jelikož - jak jsem 
se JIZ dnve zmmll - samotná němčina nás ani 
dost málo nezajímala, čemuž dopomáhal ubohý 
výkl~d j ~~t;-0~aného profesora" nevěnoval žádný 
z .nas p,n,hsne pozornosti "odporné němčině". 
V. enovah Jsme se všemu jinému - jen ne něm
č~ně. Zvláště spolužák Franc využíval této ho
~my ku psaní básniček a veršíčků podařených 
1 ~epod~.řenýcvh. Tak,é v tuto hodinu využil horli
veho, nIjak vsak zajímavého výkladu profesora 
:,:nky a na kousek papíru napsal krátký ver
slcek - vlastně upřímnou modlitbičku: 

MoskaH zabrali Haličskou zemi 
kéž bychom říkali Rakoska není! • 

~ modlitbička putovala mezi lavicemi až 
d?~la k spolužáku Pacovskému, který ~eděI 
pn~o ,za mnou. Tomu se tak zalíbila, že jako 
hor.1lVY Sokol a přítel tehdá vítězících Rusů na 
halIčské frontě, připsal tužkou větu: 

Ať žije Baťuška! 

v T~kto d?plněr:ý. lístek podal mně. Po pře
d~m dal. Jsem Jej vedle sedícímu spolužáku 
~/hkundovl: "Na čti! - A dej to dáli" Mikunda 
de, až se hory zelenají, chvilku oči na papíře _ 
a zase na Trnkovi. A již ruku podivně stáčí 
dozadu, ~by př,e~tenÝv l.ís~ek putoval dál a vy
konal sve poslalll. JIZ jej chápal za ním sedící 
ko~. ~r~cký, když p~ofesor cosi zpozoroval. 
Kratkyml, ale rychlými kroky spěchal k místu 
zr~dyv a lís~eček zabavil. Ovšem, že hned začal 
vys;trovah, odkud lístek kdo dostal, až došlo. 
na Jeho autora - France, Hlas zvonu oznamo
va~,s,~ončení ,;yučování. "To bude zase ,ředitel ... 
s~~, pr?ho,~tl kdosi. - "Co tě napadá, člo
vece? Blazms? Kdo ví, uneseš-li ,třídní'J" _ 

.,No, jen počkej! Franc a Pacovský dostanou 
při nejmenším čtyřhodinový karcer. Což ne
znáte Mazala?" vpadl třetí. Nevěnoval jsem 
žádné pozornosti dnešní školni příhodě. Doma 
jsem se při obědě jen tak mimochodem zmínil 
o dnešní příhodě, takže si toho ani otec ani 
matka nepovšimli. Otec byl zabrán v "nejnověj
ších zprávách z bojiště" v Národní politice. 
Jistě, že zas rakousko-uherská vojska ;,vítězí" 
na všech frontách. Neboť kolem otce válel se 
dým, ne jako z dýmky, ale z továrního komínu. 
Zaklel - odplivl, praštil novinami na stůl a 
odešel do svého pokoje. 

V pondělí dne 19. dubna bylo v naší třídě před 
vyučováním opět hlučno jako jindy. Několik 
minut před vyučováním přiběhl do třídy spolu
žák Pavel a ustrašeně vyprávěl, že včera byl 
Franc odveden četníky. Profesor Trnka ode
vzdal zachycený lístek řediteli Mazalovi, který 
učinil udání. V důsledku toho byl Franc zatčen 
u svých rodičů a uvězněn u kraiského soudu 
v Kutné Hoře. Ze by byli dva čeští lidé schopni 
podobné podlostí, mne v mé dětské naivnosti 
ani nenapadlo. - Týž den bylo ředitelem Ma
zalem a prof. Trnkou zavedeno ve škole přísné 
vyšetřování a sepsán protokol. Jest zajímavo, 
jakým způsobem ředitel Mazal vyšetřoval: 
"Znáte ten lístek?" - "Známi" zněla má od
pověd'. - "Četl jste jej?" - "Četl, ne však všel" 
hájil isem se. - "To postačí. Napište, pane ko
lego, čet H" - Jiným vyhrožoval zkažením 
existence, oprátkou a podobně. Místo, aby jako 
rozumný pedagog hodil lístek do kamen - vy
hrožoval zkažením existence a oprátkou! 

Následek rakušáckého vlastenectví obou 
pánů se objevil brzy. O půl třetí odpoledne 
vstoupili do třídy dva četníci a vykonali pro
hlídku v našich knihách. Ovšem, že bezvýsled
nou. (Šťastnou náhodou obrázek, který jsem 
kreslil jednou ve škole, a to Franze Josefa 
o berli, kterak točí flašinet a jeho věrný přítel 
Vilém jak vybírá s táckem v jedné a s opičkou 
na druhé ruce, měl jsem doma.) A pak? Násle
dovalo zatčení všech 17, kteří měli lístek v ruce. 

Na věži kostela sv. Jakuba odbíjely 3 hodiny, 
když jsme vyšli seřazeni v průvodu dva a dva 
ze třídy v doprovodu dvou četníků. Na chodbě 
stál již můj otec s brahem, kterému bylo divné, 
že ze školy nepřicházím, Také otec spolužáka 
Korce přišel. Sešli jsme po schodech dolů, kamž 
za mnou přiběhl bratr a plačtivým hlasem se 
mne ptal: "Kam jdete, Slávo?" - "Do žaláře, 
Miloušku!", Při těchto slovech vytryskly mi 
slzy z očí. Četníci, dobří známí, vedli nás zapad
lými uličkami, abychom nebudili pozornost. Mi
nuli jsme "kamennou kašnu" a jíž zmizeli isme 
ve "'stínu tmavého sadu, kterým vede krátká 
písčitá cestička do budovy naší nové "školy!' -
dQ kriminálu. Nad vchodem rozpínal rozčepej
řená, od vrabců podělaná křídla dvouhlavý 
dravec - rakouský oreL Pod jeho křídly stá
řím taktéž sešlá písmena hlásala: "K. k. Kreis
gericht". Vešli jsme do přijímací kanceláře. Při
vítal nás tehdejší správce věznice p. Schwarz 
(otec red. Schwarze). Stanuli jsme u stolu, oče
kávajíce vyšetřování četníky slibované a pro
puštěni domů. Místo toho se objevil y kanceláří 

tlustý pán v uniformě, chrastící v pravé ruce 
svazkem velikých klíčů. Byl to klíčník p. Kozák. 
Na rozkaz p. Schwarze bylo 15 žáků odvedeno 
p. Kozákem. Kam, dověděl jsem se za malou 
chvilku, Zůstal jsem v kanceláři pouze já a kol. 
Adamec za účelem popisu. Pak byH isme i my 
odvedeni. Po točitých schodech přišli jsme do 
tmavé, dlouhé chodby. S obou stran zřel jsem 
řady uzamčených dveří - trestaneckých cel, 
opatřených čísly. Před jednou isme se zastavili. 
Nevím, jak j sem se octl mezi hochy. Teprve 
na pokřik, který hoši spustili k mému uvítání, 
jsem se trochu probral. Trochu jsem se vzpama
toval a už mne Lojza Nováků zval s klidem 
Angličana, abych si s ním hodil "na čáru". Kri
minální humor! Místnost, v níž jsem se octl, 
vysoko ve zdi opatřená malými zamřížovanými 
okénky. Pod nimi v řadě za sebou leželo na 
pryčnách 11 slamníků, naše nové lože. Po levé 
straně stála primitivní kamna, do kterých se 
přikládalo z chodby, naproti lavice a jedna 
židle. Blízko dvojitých dveří bylo umístěno umy
vadlo. Tím vším byla opatřena naše útulná 
klícka. - Bylo mi smutno, když jsem si vzpo
mněl na pohodlí doma. - Stmívalo se, když 
ulehli jsme unaveni celodenním štvaním na ka
valce, Byla smutná ta první noc v kriminále. 
Brzy někteří usnuli. Já však nemohl, ačkoliv 
jsem si toho tolik přál. Sykot plynového světla, 
které hořelo celou noc, a přiměřené oddycho
vání spících - rušilo kriminální klid. Přecházel 
jsem netrpělivě celou - pil jsem, aniž jsem měl 
žízeň - vodu - a zase přešlapoval. Konečně 
jsem s.e jakž takž uklidnil, sedl za stůl, hlavu 
položil do dlaní a při vzpomínce na rodiče jsem 
tiše plakal. Konečně se počal hlásiti spánek. 
Usnul jsem na lavici ... 

Nepobyli jsme si však v Kutné Hoře dlouho. 
Časně ráno, vlastně ještě v noci (byly 2 hodiny) 
následujícího dne byli jsme transportováni do 
Litoměřic. Za vlahé jarní noci ubíral se průvod 
17 studentů kutnohorské reálky v průvodu čet
níků s nasazenými bodáky na nádraží sedlecké, 
Ještě než isme vstoupili na peron, ozval se za 
mnou zmámý hlas, Přiběhla za mnou matka, aby 
mne ještě spatřila. Vyprávěla, že v bytě u nás 
byla četnická prohlídka a že obrázek F ranze 
a Viléma hodil bratr do kamen. 

Utekla chudák, aniž tatínek nebo někdo něco 
zpozoroval. Nechtěli prý ji samotnou v noci 
pustit. - Konečně vlak vjel do stanice, Nevzal 
nás však, jelikož nebylo místa pro tak velký 
transport v odděleném oddílu. Nezbývalo, než 
počkati na příští vlak, který. přijede za hodinu, 
Hodinka v přítomnosti stále plačící matky 
utekla jako voda. - Rozednívalo se, když při
hrčel druhý vlak. Ještě jedno rozloučení -
dlouhý polibek na ústa matčina - a již mizela 
mi Kutná Hora v dáli. 

TentýŽ den večer uléhali isme na tvrdé ka
valce litoměřického kriminálu - vzdáleni do
mova, v cele čís. 135. Byli isme rozděleni na tři 
party. V naší cele, v níž jsem byl jako nejstarší 
jmenován "zimmerkommandantem", bylo nás 
osm, ve druhé taktéž, kdežto spolužák Franc 
byl zavřen v cele zvláště, Kdyby mne byH viděli 
naši v tom trestaneckém oděvu, v kterém jsem 
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vídával kdysi zIoděj~ a dareb~by ~hoditi po uli
cích kutnohorských na prácI! Dlky bohu, po 
týdnu byl odebrán a vráceny nám opět naše 
šaty. Pouze černá trestanecká čepice mi zů
stala, abych nezapomněl, že jsem arestant. 
Každodenní jednohodinové procházky v t. zv. 
"husím pochodu" byly naší jedinou příležitostí 
shledati se s hochy ze druhé cely. Po nich 
zapadly za námi opět těžké dvéře, opatřené 
několika zámky a železnými závorami. Po ně
kolika dnech obdrželi jsme na přímluvu vyšetřu
jícího soudce Čecha dra Bělohlávka několik 
knížek k ukrácení dlouhé chvíle. Dokonce 
i šachy jsme si pořídili z tvrdého papíru krabic, 
v nichž jsme dostávali zásilky z domova téměř 
každý týden. Dopisy dostávali jsme (ovšem cen
surované) často. Sami směli jsme dopis odeslati 
jednou týdně. Pomaloučku, ale jistě zařizovali 
isme se zde na delší pobyt. Měsíc květen blížil 
se ke konci. Stromečky na vězeňském dvoře 
byly květem obsypány - jak asi bylo venku -
ve volné přírodě krásně! Škoda té krásné svo
body! Jak bych si jí vážil! Zatím, co ostatní žáci 
užívají čerstvého vzduchu - přírody;- slunce _ 
byli jsme zavřeni v chladných holých zdech 
kriminálu. A každá hodina, neřku-li den -
týdny - byly tak dlouhé! Dnes jíž :nedivil jsem 
se onomu čtveráku, který si zhotovil v· cele 
kutnohorského arestu z kousku tvrdého papíru 
primitivní hodiny, přibité nade dveřmi. Místo 
ciferníku byly označeny počtem měsíců a měly 
jen jednu posunovací ručičku, na které bylo 
tužkou napsáno: "Jen ji popoháněj!" Každá 
návštěva rodičů, každý dopis z domova neb od 
spolužáků byl nám vítanou změnou tohoto 
jednotvárného života. Všemu se zvykne. I tomu 
kriminálu. Zdálo se mi, že i ti němečtí dozorci 
měli s námi větší cit nežli oba páni profe
soři, jejichž přičiněním jsme byli žalářováni. Náš 
dozorce RossIer (1), Němec jako poleno, spřá
telil se s námi brzo a zásluhou jeho ani humor 
nás v těchto těžkých chvílích neopustil. Tak 
plynul žÍvot jednotvárně dál - až jednoho dne 
spolužák Adamec byl propuštěn. Několik dní 
nato byli propuštěni další, v intervalech jed. 
noho až tří dnů, vždy po dvou a po třech, takže 
do 30. května zbylo nás pouze 6. Teprve dnes 
vím, proč jsme nebyli propuštěni všichni na
jednou. Vojenské velitelství mělo v úmyslu pro
pustiti nás všechny a vésti vyšetřování dále na 
"svobodné noze". Ředitel Mazal, dověděv se, 
že máme býti propuštění, nelenil a napsal vyše
třujícímu nadporučíku auditoru dru T rdlícovi 
tento dopis: 

" Vaše Blahorodí! 
Domnívám se, že není vyloučena možnost, že 

by žákům zdejšího ústavu, kteří jsou ve vyšetřo
vací vazbě u divisijního soudu V Terezíněj při 
jejich návratu do Kutné Hory, budou-li pro
puštěni, kdyby doba jich příjezdu vešla zde ve 
známost, bylo uspořádáno okázalé uvítání, jehož 
by se zúčastnila i část ostatních žáků; při tom 
by mohlo dojít k nepřístojnostem s nemilými 
následky pro žáky ty. Dovoluji si proto obra
ceti se na Vaše Blahorodí,abyste laskavě ráčil 
způsobiti, by žáci oni nezvěděli dříve, kdy bu
dou propuštěni, aby doby příjezdu sem nemohli 
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oznámiti, pak aby byli nuceni dojeti sem buď 
pozdě v noci neb časně zrána a konečně aby 
snad nebyli propuštěni najednou. Doufaje, že 
Vaše Blahorodí uzná potřebu mého nynějšího 
kroku, k němuž jsem se odhodlal v zájmu ostat
ních žáků ústavu a že se dobrotivě přičiní o usku
tečnění mé prosby, dovoluji si Vaše Blahorodí 
ubezpečiti o své hluboké úctě, již k Vašemu 
Blahorodí chovám. 

V Kutné Hoře dne 6. května 1915. 
Fr. Mazal, ředitel reálky. 

Tím se stalo, že hoši nebyli propuštěni na
jednou, nýbrž po skupinách. Dne 30. května 
o třetí hodině odpolední rozloučili isme se ko
nečně i my s litoměřickým kriminálem. Ne však 
domů jako ostatní, kterým štěstí více přálo. 
V průvodu osmí četníků transportovali nás do 
T erez:ína, kdež jsme byli předáni vojenským 
úřadům. Samozřejmě, že budil náš průvod opět 
cestou z Litoměřic do Terezína všeobecnou po
zornost. Jakýsi dobrosrdečný tatík terezínský 
prohodil: "To jsou jistě Taliáni!" Konečně jsme 
došli k cíli. Nad vchodem 1. zv. malých kasáren 
rozpínal rozčepejřená křídla dvouhlavý orel, 
jehož drápům jsme byli svěřeni. 

Život ve vojenském kriminále byl trochu jiný 
než v Litoměřicích. Na vězeňském dvoře, na 
chodbách všude plno vojska a civilové - vše 
pohromadě. V cele, v níž jsme byli umístěni, 
bylo nás asi osmnáct. Byli tu civHové Češi a 
ruští vojáci a důstojníci, s nimiž jsme se brzy 
"spřátelili". V ten čas byl terezínský arest 
v pravém slova smyslu přeplněn. Stále noví a 
noví byH přiváděni, takže profous nevěděl si již 
s nimi rady. Prožil jsem zde několik pěkných 
chvilek ve společnosti uvědomělých, prostých 
českých lidí, kterým byla rakouskou justicí při
střižena křidélka. A s přítomnými Rusy? V zpo
mínám často, kterak při zpívání naší nejoblíbe
nější písně "Kde domov můj?" vstali a zpívali 
sebou, naučÍvše se ji česky. Můj pobyt zde blížil 
se ke konci. Bylo stanoveno hlavní líčení, jehož 
rozsudkem byli jsme všichni osvobozeni, třebaže 
se snažil prof. Trnka a ředitel Mazal svým svě~ 
dectvím nám přitížiti. A za týden nato byl jsem 
po dvouměsíčním věznění opět doma, u svých 
rodičů a bratrů. Ovšem, že se zdravím 
podlomeným. 

Zatím co jsem užíval svobody a čerstvého 
vzduchu, byH Pacovský a Franc drženi ve vazbě 
dále, rakouská justice kula totiž nový plán. 
Státní zástupce podal odvolání k nejvyššímu 
soudu do Vídně, takže trestní řízení vedlo se 
proti nám dále - ale na "svobodné noze". -
Tedy není ještě vyhráno! 
Zároveň obdrželi jsme vyrozumění od "c, k." 

zemské školní rady, že jsme vyloučeni ze všech 
státních škol v monarchií, dokud nebude trestní 
řízení skončeno, - Tož sbohem, školo! - Čím 
začít? - Rozhodl jsem se vstoupiti jako prak
tikant do drogerie a-v krátké době učil jsem se 
drogistou. Běhal jsem za pultem, každou sobotu 
omýval na "štaflích" výkladní skříň, čistil 
váhy a lahvičky a nerad expedoval páchnoucí 
chlorové vápno. 

Však i tu mne našli! Jednoho dne obdržel otec 
ve známé zelené obálce s rakouským orlíčkem 

dopis od divísního soudu v Terezíně, jímž se "n.a 
vědomí dává",že rozsudek terezínský byl neJ
vyšším soudním dvorem ve Vídní zrušen a naří
zuje se nové líčení u divisního soudu v Josefově, 
kamž se mám dostaviti. V případě, že bych se ne
dostavil, budu prý předveden. Vojenský soud 
v Josefově nebyl již tak "milosrdný" jako jeho 
kolega v Terezíně. Našim advokátům nepodařilo 
se obelhati "pány za zeleným stolem", že šlo 
orá k o s k u a ne o Rakousko, což se jim 
v Terezíně podařilo. Nebyla s nimi řeč, neb 
věděli dobře, že ve slově Rakoska bylo omylem 
vypuštěno písmeno u. Podle toho rozsudek také 
dopadl: "Ve jménu J. V. atd .... odsuzují se: 
Josef Pacovský na 2 roky, Miroslav Franc na 
18 měsíců, Vratislav Mačenka na 9 meSlCU a 
Rudolf Korec na 6 měsíců těžkého žaláře, zostře
ného příslušnými posty." Ostatní byH osvobo
zeni. Tedy rozsudek od "oka". 

Dušička ředitele Mazala a prof. Trnky byla 
upokojena. Nedosáhl oprátky, kterou nám sli
bovali, ale žaláře a zkažené existence přece. -
Nezbývalo - než trest nastoupiti a odseděti 
zbývajících 1 měsíců (vyšetřovací vazba 2 mě
síce byla nám započítána) opět v kriminále, a to 
již ve čtvrtém. Tentokrát nastupoval jsem trest 
jako školený kriminálník. - Těžko jsem se sice 
loučil před hlavním vchodem josefovského 
arestu s otcem, který plakal. Po druhé v životě 
viděl jsem jej plakat. Po prvé v Litoměřicích 
při jeho první návštěvě v kriminále u mne a 
nyní zde. Byl jsem sláb, a bál se, zdali zde v těch 
šancích 1 měsíců vydržím. 

V přijímací kanceláři hlásil jsem "oberštá
boví" nastoupení své "služby". Byl Maďar, 
starý paprika na nohou sotva stojící, který měl 
fixní ideu, že "on" drží Rakousko. Přijal mne 
milostivě a po různých, známých již formalitách 
odvedl mne "beschlieBer" Poláček do cely. Byl 
jsem přidělen do "pětky", kterou obrštába vy
znamenával názvem "Intelligentzimmer", Na 
jejím prahu uvítal mne kol. Korec, ~terý na
stoupil trest o několik dní dříve: Zasl jsem, 
kterak se za těch několik dní zdejším poměrům 
přizpůsobiL Připadalo mi, jako by zde nebyl 
týden - ale teta. Jako doma. A skutečně "In
telligentzimmer" byla - jak jsem po půlhodince 
shledal, střediskem nejvybranější společnosti. 
Pokud se pamatuji, byli zde mimo mne a Rudy 
tito Češi: MUDr. Vohryzek a JUDr. Klineberger, 
oba z Pardubic, četnický strážmistr Hubka 
z Plané, továrník Příbil se svým bratrem a sta
rým otcem od Jaroměře, továrník Lovit z Par
dubic, studující obchodní akademie F. Sokol 
z Hlinska, obch. příručí Holubář z Vysokého 
n. J., Jarka Beneš, úředník od Hořic, učitel, 
jehož jméno mi vymizelo z paměti, a konečně 
601etý dědoušek, potulný mlynářský, Uhlíř. 
Mimo dva zajaté Srby - Ivana a Nikolu, kteří 
patřili taktéž mezi naši českou společnost, byl 
tu maďarský římsko-katolický kněz, polský židov
ský rabín Raiman. Němec Mohrwald z Trutnova 
a Vídeňák voják F rittum. Brzy jsem se se všemi 
spřátelil. A při denních povolených procházkách 
po úzkém vězeňském dvorku poznal jsem po
stupně nešťastníky z ostatních cel. Bylo nás 
jako much. Civilové, vojáci, staří, mladí, političtí 
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vězňové, desertéři, anó i lupiči s těžkými okovy 
na nohou, které čekal několikaletý trest, 
A všichni jsme spali pod jednou střechou 
šancí, travou porostlou. Dvakráte denně po 
půl hodince - ráno a odpoledne po mináži -
oživl pustý vězeňský dvorek touto pestrou smě
sicí žalařovaných lidí. V tu dobu scházeli isme 
se se spolužáky Pacovským a Francem, aby
chom si popovídali o škole - o domově, od 
něhož jsme byli násilím odloučeni. 

Míjely týdny, měsíce - blížila se kvapem 
zima a s ní tajuplný Štědný večer. Jaký bude 
můj Štědrý večer za zamřížovanými okny? 
Konečně i ten nadešeL Ráno mrzlo, volně pa
daly veliké vločky sněhové a s okapových rO,ur 
šancí visely dlouhé rampouchy. Obrštába odeJel 
již několik dní napřed k své rodině, kterou 
měl v Linci. Dík všeobecné pozornosti jeho zá
stupce, šikovatele p. J. Svobody z Hradce Krá
lové, dostalo se nám toho dne na stravě při
lepšení. Měli isme jej všichni rádi. Zpříjemňo
val v kriminále žÍvot všem. Nehleděl na nebez
pečí, které mu hrozilo, ať již odesílal tajně ne
censurované dopisy, pašoval přilepšení odsou
zeným i neodsouzeným za zády obrštáby, ať již 
připouštěl návštěvy v době nedovolené. A večer 
bylo opět ticho v "pětce", přerušované přešlapo
váním polozmrzlého "posta", který netrpělivě 
chodil pod okny. Sníh padal hustěji. Rozbalovali 
jsme s Rudou u stolu krabici z domova, propašo
vanou šikovatelem Svobodou. Na kavalci u kamen 
hrál páter s Vídeňákem v šachy, na bedničce od 
uhlí seděl starý Uhlíř pokuřuje z "faječky" a nad 
plamenem vařil dobrý Ivan s Nikolou obligátní 
pochoutku - čaj. V nejzapadlejším koutku, 
čelem ke zdi obrácený, odříkával modlitby pol
ský žid "Vai-Vai" a tloukl vytrvale hlavou do 
zdi, aniž se dal vyrušovati. Ostatní seděli 
u stolu, nebo pokuřujíce leželi na kavalci. 

Než ani my nebyli zde za mřížemi bez sym
bolu štědrého večera - bez vánočního stromku. 
V zásilce obdržel isem maličký umělý strome
ček, obsypaný cukrovinkami, okrášlený stří
brným řetízkem a dokonce i se svíčkamil -
Kam s ním? - Ruda si věděl ihned rady. Po
padl šálek, který umístil doprostřed stolu a na 
něj postavil rozžatý stromeček. Všichni nechali 
svého zaměstnání: Nikola a Ivan nechali čaj 
čajem, partie šachů zůstala nedohrána, děda 
s úsměvem na rtech přibelhal se od vyhřátých 
kamen, sedl na lavici za stůl a vesele pohlížel, 
na rozžatý stromeček. Jedině "Vai-Vai" ne
dal se vyrušiti z nábožného rozjímání. Než i on 
po skončených obřadech přisedl. Sehnali jsme 
vše, co kdo od jídla měl a rozdělili mezi všechny 

. stejným dílem, takže i ti, kteří neměli. .ničeho, 
byli účastni "slavnostní večeře". V té chvíli za
pomnělo se na to, že jsme za mřížemi. Však ne 
na dlouho. Zazvonění klíčů, spadnutí závory a 
vrznutí prvních dveří vyrušilo nás z nenucené 
zábavy. V otevřených dveřích, jimiž zavanul 
studený vítr zvenčí do cely, objevil se klíčník 
Poláček a za ním vstoupil náš dobrý šikovatel 
Svoboda. S toutéž rychlostí, s jakou vše - i se 
stromečkem zmizelo se stolu pod kavalec a za 
kamna, objevilo se opět vše na původním místě 
na stole. Svíčky byly rozžaty znovu a naši hosté 
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zasedlí k společnému hodování. "Tak, hoši, a 
taky něco pHl"'zvolal šikovatel Svoboda. V oka
mžiku sáhl továrník pod svůj kavalec, kde měl 
ukryty peníze a již klíčník s velikou konví na 
vodu běžel do blízké kantiny, odkud se vrátil 
s plnou - piva! Po skončené večeři hráli jsme 
ještě hodně dlouho do noci různé hry, vypravo
vali anekdoty o Franci Josefovi, zpívali české 
národní písně a pod., a to při stále otevřených 
dveřích cely! Těmi závistivě nahlížel zmrzlý 
"post" - který také dostal svoji porci. - Ta
kový byl můj štědrý večer roku 1916. Nic však 
netrvá na světě věčně! - Vánoce minuly a 
obrštába opět zastával důležitou funkci bedli
vého strážce "bořitelů" Rakouska. Nastaly opět 
smutné jednotvárné dny kriminálního žÍvota. 
Jedni odcházeli, nových stále přibývalo. V lednu 
mne opustil Ruda, který si již odpykal svých 
6 měsíců. Zbyl jsem tu já s Pacovským a Fran
cem, neboť jsem neměl ještě ani polovici trestu 
za sebou. - Konečně i mně nadešel den a dne 7. 
května 1917 opustil jsem po devítiměsíčním ža
lařování vysoké zdi josefovských šancí. Právě 
tak, jako přišla moje matka, aby se se mnou 
rozloučila na nádraží sedleckém, když mne od
váželi s ostatními hochy do kriminálu - přišla 
i teď, aby si mne odtud odvezla. Převrat učinil 
konec běsnému řádění rakouských katanů a jich 
pacholků. Brány žalářů se otevřely, aby vy
chrlily tisíce a tisíce nevinných obětí, které 
úpěly v drápech rakouského orla. Bohužel, ne
bylo ~opřáno všem užíti zlaté svobody ve svo
bodném státě československém, o němž jsme 
v kriminále snili a který se stal dnem 28. října 
1918 skutečností. Z odsouzených studentů zbyl 
jsem pouze já a kol. Franc. Ruda, můj věrný 
přítel, s nímž jsem trávil nejdelší dobu v žaláři, 
podlehl ne dlouho po propuštění zákeřné cho
robě v kriminálu uhnané, a Pacovský, jemuž 
trest byl později odložen, aby jej nastoupil po 
válce, byl hnán do fronty, do prvních řad, odkud 
se více nevrátiL Spí svůj věčný sen ve vzdálené 
zemi - v HaliL 

Vr. Mačenka. 
Žípek Alois: Dokumenty naší národní revoluce. 

Roč. ll. Praha. 

Roč n í k vel e Z rád c ů. 

Je tomu právě deset let, co byla celá obchodní 
akademie v Brně vyrušena z obvyklého klidu. 
Příčinou byly "velezrádné rejdy" ročníku II. b. 

V prvních dnech po vypuknutí války nebylo 
snad české střední školy, ve které by se nebyli 
studenti bavilí ve volných chvílích sbíráním růz
ných anekdot o rakouské armádě a neprojevo
vali při tom svého protirakouského smýšlení. 
Vždyť každý student, jsa vychován v duchu ná
rodním, stával se zároveň nepřítelem našich 
utlačovatelů. A nyní naskytla se přímo žeň 
protirakouských projevů všeho druhu. Žádný 
z nás si nebyl vědom, do jakého nebezpečí se 
vydává. 

A tak tomu bylo i v naší třídě. Sebe malicher
nější zprávičky, jen když byly Rakousku nepřá
telské, byly vítanou novinkou. A tu v přestáv-
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kách se rozvíjely mnohdy velmi zajímavé de
baty. I já jsem přinesl jednu takovou novinku, 
která se však nám všem stala osudnou. Byly to 
velmi rozšířené "ruské letáky", v nichž ozna
moval car Mikuláš, že Rusové nepřicházejí jako 
naši nepřátelé, ale jako - osvoboditelé! Tehdy 
pohlížel český národ na největší slovanský kmen 
jako na osvoboditele, nebylo tudíž divu, že jsme 
přijali leták hřímavým provoláním slávy celému 
;uskému národu. Nepátrali jsme po tom, zda 
JSou letáky pravdivé nebo podvržené; nám. sta
čilo, že v letáku slibováno naše osvobození. 
První, co následovalo, bylo načrtnutí naší bu
doucí říše. A srovnáme-li dnešní mapu repu
bliky s plánkem, který isme si načrtli v roce 
1914, vidíme, že jsme se tuze nemýlili. A přece, 
jak jinak vypadala ta mapka, zakreslená do říše 
habsburské! Byli jsme přesvědčeni, že Rusové 
skutečně přijdou na Moravu; vždyť proskako
valy zprávy, že ruské kozácké hlídky již pře
kročily moravské hranice. 

Mezitím však policie nelenila a čekala jen na 
okamžik, až budou letáky hodně rozšířeny. 
A tak se stalo, že sta osob byla v Brně poza
týkána. A mezi těmi nešťastníky byl i náš roč
ník. Ovšem, že si žádný z nás nenechal leták 
u sebe, ale rozšířil jej dále. 

Jednoho rána, koncem prvního měsíce po za
čátku školního roku, vstupuje do naši třídy pan 
ředitel Fišara. Z jeho obličeje bylo lze vyčisti, 
že je velice rozrušen. Vyvolá kol. Dostála, a 
aniž co dále promluví, odchází. Zanedlouho se 
vrací koL Dostál a hned ve dveřích volá tlu
meným hlasem: "Hoši, je zle, poHcie vyšetřuje 
letáky." Do nás jako když střelí. Prohlížíme 
všichni svých pět švestek a ničíme každou 
stopu po letácích. Sotva isme se však vzpama
tovali z prvního rozechvění, vchází opět p. ře
ditel do třídy a vyvolá mne. Jsem předveden 
před vyšetřujícího a následuje domovní pro
hlídka. I ostatní spolužáci byli postiženi stej
ným osudem. A na druhý den ráno, když jsme 
se vrátili do školy a když nám bylo vysvětleno, 
co všechno může se nyní státi, viděli jsme, 
jak se nad námi stahují černé, hrozivé mraky. 

Nastaly nám dnové nejistoty. Celých čtrnáct 
dní jsme nevěděli, jak to všecko dopadne. Po
malu jsme na vše zapomínali. A až pojednou si 
vzpomnělo na nás státní návladnictvL Dne 20. 
listopadu 1914, právě v poledne mne zatklo. Byl 
jsem odveden na policejní ředitelství a odtud 
téhož dne expedován do Vídně . .ostatní žáci až 
na Blaháka, Dostála a Hudce, kteří byli rovněž 
odvezeni do Vídně, zůstali na svobodě. 

Smutný život jsme trávili. Ačkoli jsme se za 
dob svoboděnky rtelekali žaláře, poznali jsme 
hned v prvních dnech, co to znamená, být za 
mřížemi. Podarovali nás samovazbou v "ďábel
ské věži" vídeňské posádkové věznice. Byly to 
snad nejtrapnější chvíle našeho života. Ulevilo 
se nám teprve, když nás po skončeném vyšetřo
váni dali do společných cel. Zvykli jsme si mezi
tím a byly i chvíle, kdy jsme se rozveselili. 
Tolik nás tam bylo, že jsme si říkávali: "Tento 
dům je nejčeštější z celé Vídně." Seznali jsme 
tam také, že ostří nože není obráceno jen proti 
nám Čechům, ale i proti jiným Slovanům. A nej-
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větší útěchou v těchto trudných dobách nám 
byla česká píseň. I sbor jsme utvořili zakrátko, 
jenž se pak navečer rozléhal po celé věznici. 
Nezpívali jsme jen českých písní, i ruské, srb
ské, ba i italské písně se ozývaly z naší cely. 
Když jsme se dověděli, že je v samovazbě také 
dr, Kramář, vzkázali jsme mu a na přivítanou 
mu zapěli "Kde domov můj?" 

Tak nám ubíhal čas, a než jsme se nadáli, 
byli jsme odsouzeni. Věděli isme již napřed, jak 
to dopadne, proto nás též rozsudky, jak se říká, 
nerozházely. Celých osm dní sedávalo na še
desát obžalovaných před vojenským soudem, až 
konečně dne 11. května 1915 vynesen rozsudek. 
V našem procesu, jenž byl počtem obžalova
ných největší, bylo odsouzeno toho dne šest 
"velezrádců" k smrti provazem, já na 12 let, 
Blahák a Hudec na 10 let a ostatní spolužáci, 
až na malý počet, na 1-5 roků těžkého žaláře. 
Tak se skončilo naše nadšení i odvaha. Draze 
jsme zaplatili, celých 33 měsíců jsme byli vláčeni 
z trestnice do trestnice. Rozházeli nás po roz
sudku po všech různých trestnicích Rakouska 
í Uherska. . 

Utrpení naše však nebylo marné. Dočkali 
isme se všichni toho, o čem jsme snili. A také 
svá studia jsme mohli dokončiti, ačkoli jsme 
byli ze všech škol vyloučeni, ovšem až v osvo
bozené vlasti, a co pro nás bylo velmi důležité -
na obchodní akademii brněnské. 

Dne 20. listopadu 1914 přijel jsem poledním 
vlakem do Brna. Z nádraží jsem se odebral do 
svého bytu a vybaliv si nějaké to jídlo z domu, 
hodlal jsem jíti k obědu. Než jsem však mohl 
opustiti svoji světničku, zaklepal někdo na 
dvéře. V stoupl: neznámý mi pán, představí se 
jako detektiv, jménem zákona mne zatýká a vy
zývá mne, abych šel na policejní ředitelství 
k výslechu. Netuše nic zlého, vzal jsem na sebe 
pláštěnku. Detektiv mne však upozorňoval, 
abych si vzal zimník, že je venku zima. Odpo
věděl jsem mu, že ísem dost otužilý a zimy se 
nebojím. Vyšli jsme. Cestou nepotkal jsem žád
ného známého. Pan tajný však měl velkou sta
rost o mne, vyptával se na profesory, na učeb
nou osnovu a hlavně chtěl mermomocí věděti, 
proč se učím rusky. Nezůstal jsem mu odpo
vědi dlužen, mnoho si z nich však nevybral. Za 
neustálého vyptávání došli isme k cíli. Posadili 
mne v předsíni na lavici a vyzvali mne, abych 
čekal. Čekám hodinu - nic. I žaludek se počal 
hlásit o své právo. Žádal jsem proto, bych si 
mohl něco koupit. Což mi napadlo, jsem-li za
tčen, že nesmím již jen tak pro nic za nic opu
stiti ředitelství? Netrvalo však dlouho a jakási 
obtloustlá ženská přinesla mi šálek polévky a 
buchtu - první můj oběd za mřížemi. Okusil 
jsem z každého a nechal stát, tak mi to sousto 
chutnalo. Za chvíli přišli opět dva páni a za 
nimi opět dva, jeden z nich vždy odešel a druhý 
se posadil, jsa stižen podobným osudem jako 
já. Neznal jsem je. Když však otevřely se ještě 
jednou dvéře a vkročila s pánem slečna, kterou 
isem znal, věděl jsem, kolik uhodilo. Kdy zase 
uvidím své známé? Měl jsem divnou předtuchu! 
A po výměně několika slov seznali jsme, že se 

'* 

policejnímu ředitelství nejedná o žádný proto
kol, ale že vykonává vyšší rozkaz. Cekali jsme 
ještě nějaký čas, když tu uslyšíme telefonický 
rozhovor: "Eskorta do Vídně." "To snad ne
bude pro nás, pomyslili jsme si. Vždyť mají 
v Brně dost kriminálů, proč by nás tahali až 
do Vídně?" Mýlili jsme se však. Za chvíli vstou
pil vrchní strážmistr, odešel do kanceláře a než 
jsme se nadáli, stál před námi policejní inspek
tor a odevzdával mu - nás čtyři. Odebrali jsml? 
se všichni na nádraží - pod ochranou bodáků 
Snad proto, aby nám někdo neublížil. Na ná
draží jsme se důkladně posilnili na dalekou 
cestu a než jsme se nadáli, unášel nás osobní 
vlak k městu, jež se mělo státi naším příštím 
domovem. 

Byla jíž noc, když jsme přijeli do Vídně, Stráž
mistr najal auto. Bleskurychle proletěli jsme ví
deňskými ulicemi. Auto zastavilo a my stanuli 
před posádkovou věznicí. Tam nás důkladně 
prohledali, peníze a všechny cenné předměty 
nám odebrali a klíčník odvedl nás mezi ostatní 
zlosyny. Podávaje jen stručnou zprávu, nemohu 
se rozpisovati o duševním boji; kdo prožil, ten 
nejlépe pochopí vše, kdo čte, přečte, snad i po
lituje, snad ani to ne a čte dál, aby se pobavil. 
Marně čekali jsme celých čtrnáct dní na vý
slech. Dostavil se však přece. Nato vsadili nás 
do "ďábelské věže". Jak asi vypadala? Bylo to 
do půlkruhu stavěné čtyřpatrové a podzemní 
stavení, kol chodeb drátěná síť, aby nikdo ne
mohl spáchat sebevraždu. Osamotněli jsme. Jen 
dírkou ve dveřích, kterou nás pozorovala stráž, 
dívali jsme se na chodbu - víc nic. Žádná pro
cházka, stále bylo nám dýchati smrdutý vzduch, 
zvláštní vězeňskou ztuchlo tou páchnoucí. Kolik 
jich přišlo nových, kolík jich odešlo na svo
bodu - před námi však zůstala stále vrata na 
několik zámků uzamčena. Kolikrát jsem všech 
pět švestek zabalil a čekal, až mne klíčník vy
volá a řekne - běž domů. Nadešly již vánoce, 
ba minuly i druhé, třetí a já pořád seděl - za 
mřížemi. 

Po prvních vánocích jsem si již tak uvykl na 
samotářský život, že přišly i chvíle, kdy zpíval 
jsem národní písně, za něž druzí, jsoucí na svo
bodě, ještě by byli příšH za mříže. A jak mne 
povzbuzovaly v trpělivostí! A tak se stalo, 
zvláště v neděli odpoledne, že ze všech téměř 
cel, v nichž krčila se česká duše, rozléhala se 
celou "ďábelskou věží" řada slovanských písní. 

Měsíce ubíhafy a oznámen nám den pře
líčení. Sešlo se nás mnoho. Osm dni, od 
rána dlouho do večera, sbírán soudem mate
riál, vyslýcháni svědci, aby rozsudek mohl býti 
co nejkrutější. Věděli jsme již předem, co nás 
čeká. A když soudce vynesl rozsudek nade 
mnou, pomyslil jsem si: Tos to ještě dobře 
chyť. Ani brvou žádný z nás nepohnul, oko ne
zaslzelo; věděli jsme, oč jde. Naposledy odvezl 
nás pouliční vůz do garnisony. Nyní nám nastaly 
trochu veselejší časy. Věděli jsme, na čem jsme, 
jen k smrti odsouzeným připravena další ne
jistota. Celý rok trvalo, než i tito nešťastníci 
byli trestu smrtí zproštěni. Co dělali jsme celý 
ten čas? Byl jednotvárný, stále tentýž. Ráno 
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černá káva, kousek chleba na celý den, pak 
procházka, lepení obálek všeho druhu, oběd, 
opět lepení obálek, večeře a nyní, kdy vše ode
šlo,: jen stráže nás h~ídaly, hrávaH jsme v šachy, 
ovecky a pod. Nyní 1 zpěv nás více těšil mohli 
jsme sestaviti i sbor. A jestliže z příze~í roz
léhaly se modlitby haličských kandidátů rabín
ství, z našich cel rozléhal se zpěv. 

Když však nejvyšší soud vynesl nad námi 
pravoplatný rozsudek, proti němuž nebylo od
v.o~á~í, zav~zli nás do "Rosauer Kaserne" (mu
slh Jsme prece udělat místo druhým) a odtud 
zase na všeliké trestnice rakousko-uherské. 

Opět vsadili nás do samovazby. Nyní jsme 
všichni věděli, jak dlouho budeme sedět. A dou
fali-li jsme v roce 1914 a počátkem roku 1915, 
že Rusové ve svém postt.Jpu neustanou a nás vy
svobodí, oddali jsme se nyní vzdorovitému strá
dání! nečekali jsme odnikud pomoci; musíme si 
saml pomoci, to byla jediná naše myšlenka, 
která nás živořící udržovala při životě. Myš
lenka, že spatříme slunce svobody za jiných 
pod?J:í~ek, než za jakých jsme svobody pozbyli. 
LepIh Jsme vesele dále kabelky, obálky dopi
~ové, různé sáčky a krátili si tak dlouhou chvíli. 
zili jsme jako hodinový stroj, jemuž místo zá
važí, aby se nezastavil, dávali trochu, nechtě 
musím říci "žrádla", Co to bylo? Ráno osmina 
litru černé kávy, abychom snad nedostali tlu
čení srdce, proto tak málo, osmina kilogramu 
chleba, může-li se to ovšem chlebem nazývati. 
Jistě jej pekli z mouky, kterou po mlýnech 
prášci posmetaH. V poledne trochu zapražené 
polévky; tu a tam se kuchař zmýlil a dal snad 
trvochu ~íc omastku, to bylo jen na velké svátky, 
neco pnkrmu, a bylo po obědě. A večer? Opět 
trochu polévkové vody na zahřátí žaludku. 

A naši ochránci? Ti by nás byli nejraději vi
děli na šibenici. Běda, byl-li někdo nemocen; 
pro toho lékař měl místo mediciny provaz čili 
oprátku. 
AČ jsme nesměli odbírati novin, přece tu a 

tam na černo nějaká ta zprávička přišla a tu 
s velkou tajností při procházce opatrně jeden 
druhému ji půjčil, by se povzbudil a rozptýlil 
trudné myšlenky. Vždyť věděli jsme z nadávání 
na naše zahraniční vůdce, že nebúde s námi tak 
zle, že nastane doba, kdy otevrou se nám brány. 

Prvním signálem byla pro nás vražda Stiirgk
~o,:a! pak smr~ France Josefa 1. a nyní již po
cah Jsme s khdem hleděti budoucnosti vstříc. 
Amnestie jsme nečekali. A když přece přišla, 
věděli jsme již také dobře - proč. 

A byli vskutku kavalíři. Jakmile nám dali 
zprávu o amnestii, eskortovali nás k plukům, 
abychom měli příležitost napraviti staré hříchy. 

Málo jim však bylo platno propuštění blanic
kých rytířů. I ten, jenž nevinen ztrávil· nějaký 
čas v žaláři, vrátil se jako nepřítel všeho co 
bylo rakouské. ' 

V. Stochleba. 
típek Alois: Dokumenty naší národní revoluce. 

Roč. lil. Praha. 
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R O Z S II d k y c. k. zem ě b ran e c k é h o 
d i v i s n i h o s o II d II V T e rez í n ě. 

:C,~itoměřících dne 15. října 1914. 
Dne 29. zan Jsme na tomto místě zaznamenali 

24 rozsudky c. k. válečného soudu v Terezíně 
proti o~obám civilním. Rozsudky zněly hlavně 
na zloč:n rušení veřejného pokoje, zločin urážky 
pa:lOvm~a a .přečin svádění vojínů k porušeni 
vOJenske povmnosti. Severočeské listy německé 
zaznamenávají novou statistiku o rozsudcích 
v~.:sených od 22. září do 10. října. Rozsudk; 
znell: 
y.

22. září. Antonín Oppelt a Julius Leder. Zlo
CIn rušení veřejného pokoje. Každý z obžalova
ných odsouzen k pětiletému těžkému žaláři. _ 
Ka:el ~ekal.. ZIoči~ svádění vojínů k porušení 
sluzebm povmnosh. Trest osmiletého těžkého 
žaláře. - Antonín Pieschel a V áclav Vaněk. 
Zločin rušení veřejného pokoje a řádu. Trest 
pro každého tříletý těžký žalář. 

25. září. Jan Vlastimil Chvojka. Zločin rušení 
~eř~jného pokoje ~ řádu. Trest čtyřletý těžký 
z~lar.- Eduard FIscher. Zločin urážky panov
ntka. Trest čtyřletý těžký žalář. - Oskar Vi
chovský. Zločin rušení veřejného pokoje a řádu. 
Tres.t čtyřletý těžký žalář. - Antonín Zacharda. 
ZlOČIn týž. Trest jednoho roku těžkého žaláře. 

2. října. Jaroslav Mejznar. Zločin rušení ve
~ei~~ho pokoje a řádu. Trest 6měsíční těžký 
zal ar. - Josef Kohoušek. Zločin týž. Trest tří
letého těžkého žaláře. - Václav Vyčichlo. Zlo
čin týž. Trest čtyřletého těžkého žaláře. 

6. října. František Koza. Zločin rušení veřej
ného pokoje a řádu. Trest jednoho roku těžkého 
žaláře. - Václav Košfál. Zločin velezrady. Trest 
čtyřletého těžkého žaláře. 

8. října. Miroslav Jarý. Zločin velezrady. Trest 
dvanáctiletého těžkého zostřeného žaláře. -
Pavel Kaiser. Zločin rušení veřejného pokoje a 
řádu. Trest tříletého těžkého žaláře. 

10. ř~jna. Ferdinand Hrubý. Zločiny uražení 
panovmka a velezrady. Trest sedmiletého těž
kého žaláře. - Josef Jakoubek. Zločin rušení 
veřejného pokoje a řádu. Trest dvouletého těž
kého žaláře. - Antonín Dragoun. Zločin týž. 
Trest šestiměsíčního těžkého žaláře. - Ferdi
nand Klenner. Zločin velezrady. Trest deseti
letého těžkého žaláře. - Antonín Klaisner. Zlo
čin rušení veřejného pokoje a řádu. Trest 6mě-
sÍčního těžkého žaláře. . 

Od 22. září do 10. října vyneseno bylo tudíž 
úhrnem 21 rozsudků, znějících na těžký žalář 
v trvání 841

/ 2 roku. 
Večerník Práva lidu ze dne 16. října 1914. 

I 2 let i ě ž k é h O žal á řez a dvě vět y. 

Vídeňská "Arbeite~zeitung" pokračuje v uve
řejňování protičeských žalob a rozsudků z doby 
persekuce, prováděné vojenskými soudy. V ne
dě~ním ~ísle probírá zevrubně křiklavý případ 
kYlovskeho gymnasisty, osmnáctiletého Vladi
slava Navrátila, který odsouzen byl na 12 roků 
do těžkého žaláře a dosud nebyl ani po amne-

stii propuštěn. Podle žaloby vyzval pry kdysi 
v srpnu 1914 na nádraží v Kyjově vojíny, je
doucí ve vlaku: "Vezměte si odznaky, při
jdete-li na ruskou frontu, aby na vás bratři ne-o 
stříleli!" 

"Arbeiterzeitung" nazývá to "chlapeckým 
žvastem" a upozorňuje, že domnělý onen výrok 
potvrdila pouze jediná svědkyně EIsa Czucz
ková a že k stíhání Navrátila došlo teprve po 
šesti měsících od té doby, kdy prý se onoho 
výroku dopustil. Byl obžalován pro zločin proti 
válečné moci státu, k čemuž přistoupil ještě 
druhý zločin rušení veřejného pokoje. Řekl prý 
začátkem září 1914 na ulici k jisté dívce, která 
obsluhovala vojíny na nádraží a nosila na ra
meni černožlutou pásku: "Nedáte-li to dolů, 
pak něco dostanete!" Je zajímavo, že zmíněná 
dívka nebyla vůbec vzata do přísahy (prý pro 
"pochopitelné rozrušení"!) a že nemohla vůbec 
určitě udati, zda slyšela onen výrok od obža
lovaného, nebo byl-li jí sdělen přítelkyněmi! 
Přesto byl student odsouzen. Sazba trestu po
dle zákona je mezi 10 a 20 roky. Soud šel nad 
nejnižší hranici trestu a odsoudil Navrátila -
na 12 roků do těžkého žaláře- - pro dvě 
věty! A aby nescházel ani výsměch této "spra
vedlnosti", prohlašuje se v rozsudku, že doba 
trestu (12 roků!) vlastně byla zkrácena, jelikož 
"obžalovaný jako jediný syn pomáhal otci v za
městnání a přichází v úvahu do budoucna jako 
podpora rodičů". Tento postup, jako by dva
náct roků za dvě věty bylo ještě velmi mírným 
trestem, dělá dojem vědomé ukrutnosti - do
dává "Arbeiterzeitung". 

A tento mladík, tak nevinně a tak krutě po
trestaný, dosud nebyl amnestován! Zní to ne
uvěřitelně, protože amnestie císařova výslovně 
se naň vztahuje. 

V těchto procesech - praví "Arbeiterzei
tung" - se ukázalo již tak často, že trestáno 
bylo nikoli jednání, nýbrž - smýšlení. Ale v pří
padě Navrátilově trestán je školák za smýšlení 
jiných, neboť v žalobě poukazuje se na - poli
tické poměry v Kyjově, z nichž dovozuje )se 
vina studentova.") 

Večer ze dne 17. záři 1917. 

K a r I a G. M a s ary k o v á. 

Při vypuknutí světové války byl profesor Ma
'saryk právě v Německu. Chtěl totiž jeti do Pa
říže a do Londýna, aby u svých přátel tam získal 
podporu pro svou myšlenku: smířiti Srby a Bul
hary. Než nedojel a musil se vrátiti do Prahy. 
Zato však uviděl, jak důkladně je Německo při
praveno na válku. V srpnu navrátil se do Prahy 
a tu bedlivě si všímal našich lidí, odcházej ících 
na frontu, i těch zbylých doma. Viděl, s jakou 
nechutí oblékány byly vojenské šaty, jaké po
směšky si veřejně tropili z rakouských vítězství, 
a podle této nálady, jež ovládala duši lidu, usou
dil, že nadešla' chvíle rozhodná, že udeřila ho
dina dvanáctá. 

*J Gymnasium kyjovské bylo pro tento 'případ zavřeno 
a žáci rozesláni studovat na jIných ústavech. 

Dvakráte na podzim jel do Holandska, odkud 
navazoval styky s Francií a Anglií a když 
18. prosince 1914 odjížděl přes Vídeň do ltalie 
a odtud do Švýcar, měl již plán příští práce 
úplně promyšlený nejen pro sebe do ciziny, ale 
i pro několik dobrých přátel v Praze, jako by 
byl tušil, že se před ukončením války více ne
vrátí. O tom, jak pracoval pro naše osvobození 
za hranicemi a pro rozbití Rakouska, byl by sa
mostatný obsažný spis, ale podotknouti dlužno, 
že jinému by se tato úžasná věc nikdy nebyla 
zdařila, neboť cizina je nedůvěřivá. Avšak Ma
saryk byl znám za hranicemi ne; en svými vědec
kými a filosofickými díly, ale jako mocný a ne
ohrožený zastánce práva a pravdy z procesů Ra
kouska s Jihoslovany. 

V Americe jej znali také již dávno před vál
kou z přednášek, které tam pořádal. Již tenkráte 
profesor Hendersol! obdivuj e Masaryka řekl, že 
Čechy musí asi býti velikou zemí, když mohly 
dáti život muži, jakým jest Masaryk. Jeho váž
nost a opravdovost dovedla přesvědčiti cizinu, 
že jsme národem schopným života a samostat
ného vývoje. 

A nyní se jen trochu vmysleme do situace! 
Představme si, že věrné ženě chce odejíti dobro
volně za hranice muž, v době, kdy kol dokola 
houkala již děla, kdy se večer nevědělo, co při
nese zítřej ší ráno a kdy ráno i sme se báli do
mysliti, co vše se může státi, než nastane večer. 
Že zůstane s rodinou na pospas známé rakouské 
justici! A Masaryk přece nebyl již mlád, byl 
Mletý a paní Masaryková ani ne o rok mladší. 
Bylo tak snadno říci: "Nechoď! Máš život skoro 
již za sebou. Jsou tu mladí, ať změří zase oni 
svoje síly!" Napadne vám snad myšlenka, že ani 
tenkrát by byl Masaryk nezůstal - snadl Al~ 
dovedeme si představiti, jak těžko by byl odchá
zel, kdyby mu byly bránily a po něm se vztaho
valy ruce nejvěrnější - ruce jeho ženy. 

A ona nedovedla říci: "Nechoď!" Dovedla 
změřiti onu bezmeznou hloubku utrpení, která ji 
čekala, dovedla pochopiti nadlidskou práci, která 
čekala jeho, ale také dovedla ho propustiti a po
slati, když vytušila, že káže tak nezbytná po
třeba. Komu se máme více podivovati? 
Jemu, který ve svých 64 letech nebál se ani 
práce, a~i útrap, ba ani smrti a šel pro korouhev 
svobody přese vše nebezpečí - či jí, která tu 
zůstala sama, jedině se vzpomínkou na něho 
a s horoucím přáním, aby se vrátil zase k ní, 
ale jako vítěz? 

Jakmile vláda vídeňská se dověděla, že Ma
saryk za hranicemi pracuje, počala pracovati 
také, tak, jak nejlépe dovedla, a podle svých 
starých osvědčených způsobů. Na Masaryka do 
ciziny nemohla, protože byla s cizinou v nepřá
telství, a proto se mstila té, která tu zůstala a 
jež nosila jeho jméno. Masaryk dobře vše před
vídal a tušil a s obavou vzpomínal svých dra
hých, které musil zanechati v Praze. Vyznívá to 
z jeho vzkazu dru Eduardu Benešovi, kde psal 
mimo jiné: "Mé knihy a skripta schovat. Čekám, 
že po "Prohlášení" budu prohlášen za zrádce a 
všechno konfiskováno. Mám i en knihy a skripta, 
cenná práce životní. Kdyby časem žena nebo 
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Alice mohly do ciziny, v Ženevě dostanou srbské 
pasy od konsula." Než na to nemohlo býti ani 
pomyšlení. 

Paní Masarykové prohledáván každou chvíli 
byt a s~~něny ylastizrádx:é dokumenty proti ní; 
nebyla jlsta aru dnem aru nocí před návštěvami 
pánů od policie a c.k. úřadů vojenských. I její 
legitimaci sociálnědemokratickou jí zabavili 
i ako důkaz, že Masarykovi j sou lidé Rakousku 
velmi nebezpeční; v čemž se ovšem nemýlili. 

V březnu 1915 zemřel v náručí paní Masary
kové na tyfus nejstarší syn Herbert, nadaný 
umělec-malíř. A co Masaryk předpovídal -
stalo se. V srpnu téhož 'toku zastaven Masary
~ovi jako universitnímu profesorovi plat, zkon
~lskovát;o veškeré jeho jmění a zapečetěna v bytě 
Jeho kmhovna. Myslili, bídou že donutí paní Ma
sarykovou k povolnosti a k tomu, aby konečně 
promluvila, ale výpočty jejich selhaly. 

Došlo tak daleko, že na paní Masarykovou 
učiněno bylo udání, že se svou dcerou Alicí 
v mužském přestrojení chodí mezi lid, aby mu 
podávala zprávy o zahraniční práci Masarykově, 
a aby jej podněcovala k nenávisti proti Rakou
sku. 

V říjnu téhož roku, právě 28., odvezena starší 
dcera Alice do vídeňského vězení jako podezřelá 
ze styků s otcem. Mladší dcera Olga provázela 
otce na jeho cestách cizinou, jako jeho tajemnice 
a důvěrnice, Když pak nejmladší syn Jan byl po
volán k vojsku a dán pod dohled k pluku do 
Uher, kde již pouhé jeho jméno přivádělo ně
které pány přímo v zuřivost, zůstala paní Masa
ryková ve svém bytě v Kounicově ulici sama, sa
motinká, a nemoc, která ji potom vážně počala 
ohrožovati, vzala v této době svůj nešfastný pů
vod. 

V obavě, aby snad nemusila nájemné z bytu 
zůstávati dlužna, chtěla paní Masaryková opu
stiti svůj byt, prodati nábytek a najmouti si jen 
malou sklepní komůrku. Kupce na nábytek již 
měla, komůrka se také jíž vyskytla. Karla Má
chová, které se svěřila se svým plánem, měla co 
dělati a dlouho jí musila tuto věc vymlouvati, 
než ji od tohoto úmyslu odvrátila. Šetrně nabízela 
Karla Máchová paní Masarykové své úspory, 
ale tato jich nepřijala. Byla však účastí své pří
telkyně zřejmě dojata a řekla jí: "Vy jste byla 
první, která mi nabídla pomoc. To nikdy neza
pomenu a odplatím vám to." 

V roce 1917 měla býti paní Masaryková také 
uvězněna, ale právě proto, že byla již velmi chu
rava, a ze byla obava, aby ve vězení své chura
vosti snad nepodlehla, byla ponechána i nadále 
na svobodě. Ovšem, jaká to byla svoboda! De
tektivové najali si byt právě naproti jejímu a 
přísně toho dbali, aby nižádný její krok ani hnutí 
jim nikdy neuš~o. Z Prahy nesměla se vůbec ani 
na chvíli vzdáliti; vojenští auditoři týrali ji usta
vičnými, nekonečnými výslechy. Avšak vždy a 
na všechny otázky dostávali jednu a tutéž odpo
věď; buď: "Nevím''', nebo "Nepovím!" 

Paní Masaryková nikdy ve svém životě a za 
žádných okolností nelhala. Ona dovedla mlčeti, 
ale nedovedla lháti. A aby snad při těchto trap
ných a ducha í tělo zmáhajících výsleších, kdy 
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běželo především také o její uvězněnou dceru 
~ odvedeného syna, nemusila lháti, umlčovala 
náv~těyt;íky, kteří jí něco o Masarykovi chtěli 
povedeh, slovy: "Já nechci nic slyšet· já vím že 
tatínek dělá dobře. Mně stačí řeknete-H mi' že 
je zdráv." A když snad někd~ ze známých 'byl 
by se chtěl pokusiti o to, těšiti j i, odmítala 
vždycky s vážným klidem: "To nic. To je zase 
naše válka." 

Ale většina známých zmalomyslnělých a 
l;lstraše!1tc~.~e p~ní Masarykové i jejímu bytu 
~zkosthve )lZ zdalky ,vyhýbala, bojíc se nepři-
_lemt;ého pofahování s úřady. Opustili ji a pone
chalI osamocenu, bez pomoci. A paní Masary
ková při své téměř vrozené útlocitnosti sama 
lidi od sebe vzdalovala, aby je uchránil~ všech 
styků s policií. 

Jednou přišel turista do hostinské zahrady p~
blíž Prahy. Jsa hladov, žádal hostinského o kou
sek chleba, nebo housku. Ten však ničeho neměl. 
A tu neznámá paní, která tu seděla sama, poslala 
turistovi kousek pečiva, které s sebou měla. Jak 
se však podivil, když chtěje poděkovati byl po
sunkem ruky odmítnut a paní, která mu tak 
ochotně své jídlo darovala, nyní se od něho beze 
slov~. o?vrátila. Byla to paní Masaryková, která 
tak cmlla z obavy, aby třeba í cizí člověk, jenž 
by s ní byl promluvil, nestal se mimovolně před
mětem pronásledování rakouských úřadů. 

Později paní Masaryková nikam ani nevychá
zela a vůbec se přestala stýkati s lidmi. Žila tak 
ve s,:ém. bytě dobrovolný život vězně, vzpomí
nala Jedmě svý,ch drahých a věřila pevně, že věc 
spravedlivá jistě zvítěziti musí. Hlava její sice 
zbělela, srdce její, po celou tu nekonečně dlou
hou dobu týrané, nepřestalo boleti, ale duch její 
se nesklonil a nepoddal. 

Karel Kálal, který za války paní Masaryko
~?u x:ěkolikráte navštívil, vypravuje o její zmu
ztlosh a statečnosti: "Přišel jsem, když jejího 
chotě vídeňská vláda zbavila úřadu. Služebná 
dívka její o tom četla a vyslovila ochotu vystou
piti ze služby, aby jí ulehčila ve vydání. "Jaký 
to jemný cit u chudobné dívky," pravila "a jaké 
má pěkné vzdělání naše Mařenka, v celé rodině 
naší nikdo nemá tak pěkný rukopis jako ona." 
Dále vypravovala, že před válkou chodila do 
ženské dělnické organisace, jej íž předsedkyní 
byla pradlena. "Jaká je to vzdělaná žena; přile
těla od práce, ještě jsme cítily mýdlo na jejích 
rukou a mluvila tak obsažně, že bylo radost ji 
poslouchat, mnohému jsem se od ní přiučila." 
A dodala s opravdovostí: "Je to radost, národ 
český i e mra v n Ý a v zdě 1 a n ý." 

Ta dvě slova přiměla mne napsati tuto vzpo
mínku; ať národ zví, jak o něm smýšlela chof 
našeho prvního občana. Mnohé vrstvy národa 
choti jejímu kolikrát neporozuměly, což ranilo 
vždycky nejvíce ji, ale ona se nepohoršuje a má 
o národě to nejlepší mínění - národ mravný 
a vzdělaný. 

Při každém setkání, třeba i na ulici, dal i sem 
jí otázku: "Jak se máte?" Za války nebyla tato 
otázka frázL A ona vždy stejně: "Dobře." Muž 
ve vyhnanství, jeden syn jí zemřel, druhý je ve 
válce, dceru jí uvěznili, ona je bez příjmů v době, 

kdy kdekdo naříkal a bědoval, a přece se má -
dobře. Od muže dostává z ciziny lístky, vždy 
několik najednou-policie zadržovala je a zkou
mala - ale neodpovídá mu, odpírá si radost 
psáti muži svému, příčíf se jí dáti své listy číst 
rakouské policii. 

Byly zprávy v novinách, že muž její v cizině 
stůně; i tu byla zmužilá, věříc, že má nejlepší 
ošetření a že noviny jeho nemoc zveličují. Když 
dceru profesorku nepřipustili do školy a zkrátili 
jí příjem, matka nenaříkala: dcera vyučovala 
soukromě řečem a ztrátu na služném dobře pr-ý 
si tak nahradila. 

Nikdy j i nic nechybělo, nikdy nenaříkala. 
Poj dte sem, bolestínové, a učte se mužnosti 

od ženy. 
Na dům, kde ona trpěla, pohlíželi jsme s po

vzdechem nad ni a se vzpomínkou na toho, kdož 
odtud dne 17. prosince 1914 vykročil naposled. 
Je to dům. velikého předsevzetí a velkého 
utrpení; bude na něm jedenkráte deska, která 
bude připomínat trpitelku i vítěze." 

Že policejní a vojenští úředníci týrali a sužo
vali osiřelou paní, není divu. Někteří dělali to 
z "vyššího nařízení" a jiní z věrnosti a oddanosti 
k Rakousku a jeho .. jasné" dynastii. Ale že se 
našli i lidé naší, kteří úmyslně nezměrný bol a 
opuštěnost paní Masarykové zvyšovali a život ji 
ztrpčovali, nedá se nikdy odpustiti. Tak jistý ma
jitel pohřebního ústavu v Praze chodil často 
k paní Masarykové do bytu, vytáhl vždy s úsmě
vem truhlářskou míru a říkal: "Tak jdu vzít panu 
profesorovi míru na rakev, už jí bude brzo po
třebovat!" K tomu slov netřeba. Jiní opět při
pevňovali na zdi domu, v němž paní Masaryková 
bydlila, hanopisy o dceři Alici, obsahu více než 
nízkého. A vše to snášela tato paní stále klidně 
a hrdinně. 

Právě tak jako Masaryk v cizině, vzdálen svých 
drahých, s rostoucími obavami hleděl vstříc své 
i jejich budoucnosti. Anglický publicista Steed 
o něm napsal: "Profesor Masaryk po útěku z Ra
kouska zvolil si Londýn za svůj hlavní stan a 
tam se k němu připojil jeho věrný společník a 
žák Dr. Beneš. Nad Masarykem stále visela 
hrozba, že jeho žena a dcera budou popraveny, 
nevrátí-li se do Rakouska. Zajisté, že volba mezi 
smrtí na rakouské šibenici, kterou doufal za
chrániti život těm, které miloval a mezi pobytem 
v cizině u vědomí; že práce pro národ může zna
menati jejich smrt, byla z nejtěžších, která se 
vyskytla u muže tak citHvého a tak vznešené 
mysli. A přece zřídka kdy mluvil i s nej důvěr
nějšími přáteli o tom, co jej mučilo každý den. 
.Ještě dnes jej vidím, jak stojí ve své pracovně 
a čte v novinách odstavec, v němž byla zpráva 
o hrozící popravě jeho dceři. Řekl prostě: "Dříve 
něž člověk podnikne to, co dělám já, musí uvá
žiti všechno, co zaplatí sám i jiní. Uvážil jsem 
to a musím nésti následky. Cítím, že mou přední 
povinností je povinnost k národu." 

Teprve rok 1918 zlomil úplně tělesnou sílu 
paní Masarykové. Její srdeční choroba velmi se 
zhoršila a v květnu, když Praha o divadelních 
~lavnostech jásala, radujíc se z blížícího se osvo
bození, dostavila se u paní Masarykové těžká 
tnelancholie, v níž ji přepadaly úzkosti i z věcí 

nepatrných, které by byla jindy jistě bez po:' 
všimnutí přešla. 

Triumfálnímu návratu presidentovu nemohla 
sice pro churavost býti přítomna, ale týž den, 
když se večer schýlil nad Prahou, jel Masaryk 
sněhovou metelicí do Veleslavína, kamž se paní 
Masaryková uchýlila k léčení, aby konečně se 
shledal se svoji ženou. A když přišel, sevřela 
jeho hlavu a oba nad svým dokončeným dílem 
a snad i nad vzpomínkami na uplynulá utrpení 
zaslzeli. 

Potom žila paní Masaryková se svojí rodinou 
střídavě na Hradčanech nebo v Lánech a občas 
uchylovala se sama do sanatoria ve Veleslavíně. 
N a hradě· se jí příliš nelíbilo. Různé obřadnosti, 
nutné při úřadě presidentském, byly jí obtížné. 
Často zvala k sobě své známé z řad dělnických, 
aby si s nimi pohovořila o otázkách sociálních, 
o nutných opravách ku zlepšení sociální úrovně 
pracujícího lidu. Ještě než zemřela, o slavnostech 
prvního máje, řekla ku své ošetřovatelce: "Ten 
první máj jsem vždycky velmi cítila. Tak snadno 
se zapomíná, že je ještě tolik lidí, kteří nemají 
co jistL" Pak již před skonem její ústa více ne
promluvila. Poslední její myšlenky patřily jen 
chudým a ubohým. 

Ztracené zdraví, podryté tolika útrapami, ne
mohlo se již navrátiti. Dočkala se však přece, že 
se uskutečnilo vše, v co věřila, že její nevý
slovné utrpení přineslo ovoce, že dosáhli jsme ko
nečně toho, po čem jsme 300 let marně ruce 
vzpínali - našeho osvobození. Jaké síly ducha, 
jaké nezměrné víry v spravedlnost Prozřetel
nosti bylo třeba k tomu, aby všecko to dlouhé, 
čtyři roky trvající ne trápení, ale v pravém slova 
smyslu mučení, dovedla přetrpěti a unésti. Jaké 
asi myšlenky probíhaly její zbělenou hlavou, 
když shlížela s hradních oken na Prahu? 

Než štěstí její mělo příliš krátké trvání. Ne
moc horšila se den ode dne měrou netušenou a 
13. května roku 1923 časně ráno vydechla v Lá
nech svoji ušlechtilou, vždy jen láskou k trpícím 
a ubohým naplněnou duši. Když lékař po zji
štění smrti zatlačil jí oči, president Masaryk pře
možen bolem zaplakal. V ní odcházela mu ne
jen předobrá žena a vzorná matka jeho dětí, ale 
zároveň i nejvěrnější jeho přítel a druh, jenž 
jediný ze všech lidí dovedl ho plně pochopiti. 

Jak těžko by se mu bylo pracovalo veřejně, 
kdyby jej bylo doma očekávalo nepochopení, ba 
snad i výčitky. Silný byl jedině tím, že šla mu 
po boku žena duchem úplně rovná. Pracoval-li 
president Masaryk po celý svůj život pro národ 
a i eho lepší budoucnost, pracovala s ním zároveň 
i jeho žena. Její veliký význam je právě v tom, 
že vždycky dovedla určiti, co má dělati on, a co 
ona. Po celý svůj život byla jeho věrnou pomoc
nicí v dobách nej en dobrých, ale i zlých a nej
horších a nejdůvěrnější přítelkyní - jeho dru
hým já. Byl to snad osud, či náhoda neb ještě 
lépe Prozřetelnost, ve kterou oba věřili a která 
tyto dva lidi svedla, aby se navzájem doplňovali 
a podporovali, aby v nejtěžších chvílích, jaké 
kdy mohla duše lidská prožíti, byli si vzájemnou 
oporou a posilou? 

Každý úspěch vyžaduje oběti. Jakých obětí 
bylo třeba, aby bylo docíleno úspěchu největ-
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šího - osvobození na~~ho nru.:0da, x;ení· třeb~ 
připomínati. Krev naslch otcu, synu a bratru 
skropila za světové války všechna bojiště světa. 
Jakouobět přinesl Masaryk svému národu usi
lovnou prací za hranicemi, víme každý, ale te
prve při smrti paní Masarykové mnozí z nás si 
uvědomili, jakou obět přinesla ona za nás 
všechny. Ona platila nejen krví svého sdce, ale 
vlastním životem. Ona byla korunována korunou 
mučednickou. Máme-li Masaryka za nejlepšího 
sy~a českého národa, je paní Masaryková jeho 
nejlepší dcerou. Celý její život byl nepřetržitou 
řadou dobrých a krásných skutků. By-li on hla
satelem lidskosti, ona ji prakticky prováděla. 

Všechny cizí listy zaznamenaly úmrtí paní 
Masarykové. Maďarský list "Pester Lloyd" při
nesl její životopis a napsal: "I politický odpůrce 
musí položiti vavřínovou ratolest na rakev ze
snulé šlechetné paní, jejíž duševní síla a dobrota 
srdce byla překonána pouze její skromností." 

V Lánech, na malém vesnickém hřbitůvku, 
prostě, tak jak žila, mezi prostými hroby čes
kých vesničanů dříme nyní svúj věčný sen žena, 
jejíž láska k českému lidu a našemu národu byla 
bez mezí. Musila podstoupiti nesmírné utrpení 
a svou smrtí vykoupiti naši svobodu. Největší 
oběť, jakou president Masaryk mohl dáti a dal 
svému národu, byl zajisté život jeho ženy. 
Nechť české ženy vždycky vzpomínají této 

vzácné a ušlechtilé paní, nechť se snaží kráčeti 
v jejích šlépějích a nezapomenou nikdy obětí, 
i ež ona prostě, ale s nesmírnou láskou přinesla 
našemu národu. Ať svým dětem vypravují prav
divou pohádku o princezně se zlatou hvězdou na 
jasném čele, v jejíž hlubokých očích se odráželo 
celé nebe a která přišla ze zámoří v naši zem, 
aby svému princi statečně a neohroženě pomá
hala v těžkém boji proti draku, který přes tři sta 
let svíral a rdousil národ český. 

Psalo se v novinách o tom, že pan president 
napíše sám životopis své ženy, Věru není a nikdy 
nebude povolanější osoby, než je jeho, která by 
nám věrněji mohla a dovedla životopis paní Ma
sarykové napsati. Uskuteční-li se to, pak čítejme 
v něm pilně všichni, nejen ženy, ale i muži, aby
chom čerpali z něho sílu a odhodlanost jíti vždy 
pevně za pravdou, aby heslem naším se stalo 
heslo presidenta Masaryka a jeho ženy: "Nebát 
se!" neboť "Pravda vítězí!" 

Marie Chýnová: Karla G. Masaryková. 
Praha 1925. Naše světla, sv. 8. 

Man i f e s t car a M i k II 1 á š e. 

Národu českému vrácena budou nejen všechna 
práva, o něž byl oloupen, ale ke koruně české 
připojeny budou i země, jež nepřízní poměru 
byly od koruny této během staletí odervány. 

Krev krve Vaší, nešťastná větev slovenská, 
od staletí úpějící pod jařmem maďarským, bude 
jako nejbližší pokrevenec národa českého k ze
mím českým připojena. 

Mikuláš. 

D o tJ i s A II rel i e K o t i k o V é. 
Š e str o z s u d k ů s mrti a 91 1 e t 

těž k é h o žal á ř e. 

. "Arbeiterzeitung" dne 16. srpna uveřejňuje 
další obšírné vylíčení o jednání vojenských soudců 
proti českým provinilcům. Je to případ Aurelie 
Kotíkové, 21leté komptoíristky z Brna. Kotí
ková. z,aslala v září 1914 dopis svému strýci 
Vladlmlru Kotíkoví, barvíři a majiteli realit ve 
Velké Byteši. Dopis obsahoval toliko běžná sou
kromá sdělení a poznámku, že rakouské vojsko 
odtáhlo z Brna. Přiloženy byly opisy ·obou rus
kých proklamací, carovy a generála Rennen
kampfa. Kotíková udala, že tyto proklamace 
byly JÍ ukázány nějakým vojákem za návštěvy 
v brněns~év nemocnici a vojáci se smíchem vy
pravova~l,. ze proklamace svrhl ruský aeroplán; 
~~sala Sl, Je a poslal~ je v dopise svému strýci. 
Urady patraly po vOJáku, který ty proklamace 
měl, ale bez výsledku. 

Tato dívka odsouzena byla drem Arthurem 
Konigem k smrti. 

"Arbeiterzeitung" praví o tom: Jde o věc, 
která, ač může býti velezradou, mohla by býti 
také hloupostí nebo dětinstvím. 

Než důležito je, co z dopisu Kotíkové všecko 
vzešlo .. Také Vladimír Kotík odsouzen byl 
k smrtI, a to za to, že dal ze svého poznámko
vého zápisníku opsat obě proklamace úředníku 
Hladíkovi z brněnského pozemkového ústavu. 
Hladík, který zhotovil na stroji otisky, odsouzen 
byl rovněž k smrti. A poněvadž dal jeden obtah 
vrchnímu řediteli Slámovi, který však prokla
maci doma spálil, odsouzen byl Sláma na 5 let 
do těžkého žaláře; úředník Gygal, který pro
klamaci také četl a později také spálil, odsou
zen byl k 3 letům těžkého žaláře. 

Dalším postiženým byl však úředník Páral, 
který rovněž četl proklamaci a ukázal ji pozděii 
pojišťovacímu úředníku Brůchovi. Páral odsou
zen byl k smrti, Brůcha dostal tři léta krimi
nálu. Břežanovský, jenž dostal proklamaci od 
Brůchy a ukázal ji úřednici Postové a cukráři 
Tomanovi, odsouzen byl k smrti; Toman dostal 
tři léta. Psotová nebyla odsouzena, ač prokla-
maci také čtla. • 

Přicházíme k Vám ne se sliby, které národ 
český z Vídně již tolikráte slyšel, ale přicházíme 
se skutky, přinášíme Vám svobodu a osvěžení. 
Národ český, který od věků tvořil výspu proti 
.příboji Germánstva, oloupen byl o všechna 
práva, jež předkové si vybojovali. Zejména však 
od bitvy bělohorské úpí pod těžkým cizím jař
mem, přes to však národ český proti vůli utla
čovatelů povznesl se na poli kulturním a hospo
dářském nejvýše ze všech slovanských národů. 

Nezletilá holčička Tichá dala jeden otisk 171e
tému žáku prumyslové školy Ocáskovi. Ten byl 
odsouzen na 18 měsíců těžkého žaláře. Žák Sto
ch~eba, 181etý, jenž bydlel s Ocáskem, našel 
OpiS proklamace doma na stole, zase si ji opsal, 
vzal ji do školy (obchodní akademie) a četl ji 
spolužákům. Stochleba odsouzen byl na 12 let 
těžkého žaláře! 
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Proklamace se dostala do školy. Všichni žáci, 
kteří naslouchali čtení proklamace, byli vsa
zeni do vězení a odsouzeni na 18 měsíců těž
kého žaláře. Byli to: Pavlát (17 let), Havránek 
(17) Čech (16), Novák (17), Adamec (15), Bajgar 
(17): Nahunek (15), Hut (17), Roháč (17). Na 
1 rok byli odsouzeni: Němec {19 let), Hrubý (16), 
Ševčík (17), Demel (17), Keprt (18), Pelíšek (16), 
Botar (18), Faiti (17), Javorník (16), Kopřiva (17), 
Pitauer (16). Jedno čtení proklamace, jemuž tito 
hoši naslouchali, vydalo 241

/ 2 roku těžkého kri
minálu! 

Tím však není celá věc u konce. Žák Josef 
Hudec stenografoval si proklamaci, když ji Sto
chleba četl a tak dostal "opis". Ukázal jej pří
teH studentovi Beranovi a pak stenogram zničil. 
Hudec dostal 10 let těžkého žaláře a Václav 
Beran, 161etý hoch, dostal také 10 let, neboť 
ukázal zase svůj stenogram kamarádům Gebau
rovi a Tesařovi. Ti proklamaci čtH a dostali 
každý rok vězení. Jeden opis proklamace do
stal však do rukou ještě 161etý žák Boh. Blahák. 
Ten jej ukázal krejčovskému pomocníku Ode
hnalovi, u něhož bydlel. Za to dostal 10 let těž
kého žaláře, a poněvadž Odehnal si učinil další 
opis ve svém kalendáři a ukazoval jej v dílně, 
odsouzen byl k smrti. Krejčovští pomocníci Ja
neček a Mareček čtli proklamaci u Odehnala. 
Mareček odsouzen byl na 3 léta, Janečkova věc 
odevzdána byla příslušnému vojenskému soudu. 
Než Mareček dal proklamaci "dále". Obžalován 
byl takto ještě krejčovský pomocník Špaček, 
ale osvobozen, ježto jeho proklamace neměla už 
jména "car a Rennenkampf". Dále přistřihovač 
Divíš, jenž už měl V ruce pouhý cár papíru sotva 
čitelný, který pak dostala do rukou policie. 
Odtud šla policie po stopě zpět po všech oso
bách zde vyjmenovaných až k oné Kotíkové a 
vzniklo z toho odsouzení 39 lidil Šest rozsudků 
smrti a 91 let těžkého žaláře! 

Venkov ze dne 17. srpna 1917. 

Dopis do vězení. 

Relo, odpusť - nemám chuti na "hodinu" -
dnes chci sama fílosofovat, volně - tak, jak 
jsme někdy za černé hodinky v cele filosofo
valy. Nevěř, že ač blízká, jsem daleká; jsem 
blízká, opravdu blízká. Jsem ráda, že i Ty máš 
ráda Němcové "Babičku". Miluji venkov a jeho 
prostou, zbožnou úctu k přírodě. Dnes teprve 
doceňují lidé městští babiččinu úctu k božímu 
dárku; když zdvihla hrášek, políbila jej. dížku 
pokřižovala. Dnes lidé chápou úctu k žírné zemi 
a k jejímu daru, jevící se v těchto zvycích. 

Barbory bylo už v pondělí. Ale lilo se - tak 
až zítra nařežu třešňových větví - rozkvetou 
k vánocům: i tomu zvyku jsem se naučila od 
Němcové, a mám jej ráda. Děláváte to na Mo
ravě? 

Zívot můj se zmnožil a zbohatl vším přestá
lým utrpením - vždyť tělesné utrpení, toť nej
menší věc. Vznikla ve mně ještě hlubší láska ke 
všemu živému - ke zvířátku, kvítku - k dě
tem, Kvetou mi zrovna brambOříky. Jeden bílý, 

zkadeřených, jemných listů bě10unkých, druhý 
Halově kropenatých, skoro voskových - mají 
plno poupat, a každé to poupě, zdá se mi, je 
malým poslem, hlásajícím velikou, nepoznatel
nou moudrost boží - a nezbývá, než pokořit 
se jí. 

Relo, v práci často, ale opravdu moc často 
na Tebe vzpomínám. Vyšívám na hrubých utěr
kách jména - už to chci odbýt - a vzpomenu 
si - "jak by to vyšila Rela" - píšu, ztrácím 
se v zájmu, péro jen letí po papíře, písmenka 
hranatí a divoce poskakují v nerovných řadách: 
"Jak Rela píše!?" A tak jsi i Ty blízká, a dobře 
blízká. - Já, Relo, ač to vědí jen mama a ně
kolik nejbližších známých, jsem zvážněla: 

,,0, proč by duch člověka pyšně si veď? 
Jak meteor rychlý, jak obláčků let, 
jak šplíchnutí vlny, jak bleskový šleh, 
tak mihne se našeho života běh." 

Toť verš z oblíbené básně Lincolnovy - osvo
boditele černého plemene ve Spojených státech. 

Šetř si jasná očka svá, neplač, děvečko. Je to 
Tvoje svatá, těžká povinnost. V Tvé duši musí 
být mír, a denně svou věrou v Tebe prosím o něj 
Prozřetelnost. - V tom je to blahoslavenství 
chudých duchem, že nemyslí tam, kde myšlenky, 
jako ptáci, narážejí na železné pruty klece. Věř 
a miluj! 

Tvoje věrná 
Alice. 

Dr. Alice Masaryková: Dopisy do vězení:' 

Osmnáct hodin svobody 
tJ o p li l d r II h é m r o c e. 

(Ze vzpomínek odsouzenky.) 

Bylo to 29. srpna 1916. Den, mnou tak tou
žebně a přece opět jen se strachem očekávaný, 
znamenal třetí kapitolu života mého z doby svě
tové války, přesycenou obsahem, jaký se vy
skytuje v dějinách každého národa v dobách 
jeho rozkvětu anebo úplného zaniknutí ... V stu
povala jsem toho dne v život politické tres
tanky, darovaný mně milostí císaře rakouského. 
Aktem byl trest smrti změněn v 81etý žalář 
v Řepích u Prahy. 
Půldruhého roku strádání a duševních útrap, 

napínání mravní vůle a duševní síly, která jen 
zázračným způsobem vystačila ... Jaká věčnost 
leží v tomto období, v němž výslechy, konfron
tace, protokoly se střídaly do úpadku, kdy duše 
denně klesala pod tíhou vlivuplného okolí! 
A přece nedala mi klesnouti ani v těch nejbo
lestnějších chvílích, kdy ŽÍvot se mi bral a po
tom opět sliby nabízel! Vytrvala jsem. Duš! 
moje í při ortelu smrti chvěla se nepozorovan,,; 
zvláštním pocitem, který ještě dnes nelze ml 
přesně označiti. Vím jen tolik, že jakýsi hřejivý 
pocit nitrem mi probíhal, když viděla jsem, že 

0) Dr. Alice Masaryková byla 8 měsíců vězněna v stejné 
cele s Relou Kolikovou, jíž nazývá určitým a laskavým 
karakterem a které po svém osvobození psala listy, jež 
měly ušlechtile zaměstnati umdlévající duši trpícího 
děvčete. 
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u mé osoby osudný řetěz se končil a přes veš
kery námahy nebylo lze najíti pokračování. Bylo 
to vědomí, že ztrativši žÍvot přece jsem žÍvot 
našla, život hodnoty mnohem vyššÍ, vznešenější, 
jasnější, vědomí, že zvítězila slabá dívka nad 
zlobou doby. Uskutečnil se sen můj, který 
v brněnské trestnici v duši mou vložen byl 
v době, kdy upadla jsem v zoufalství v oné 
chvíli, kdy těžce a po prvé v mém životě za
padla za mnou dvojitá mřížovaná vrata žaláře, 
Byl to paprsek naděje, stále mne doprovázející, 
který jako vycházející slunce dral se mraky, 
nyní, kdy opouštěla jsme Vídeň a nastupovala 
cestu ku Praze. Chvíle radosti nepopsatelné, 
násilně potlačované! Opouštěla isem po tolika 
měsících místa nepřátelské cizoty, strachu, po
nížení, hrůzy a utrpení a vracela se k do
movu, slunnému to středisku života nás všech, 
k zlaté, stověžaté Praze. Nelze vystihnouti 
oněch citů slovy. Byla jsem si pouze vědoma 
neskonalého, čistého štěstí, jakého jsem v ži
votě doposud nikdy nepoznala. Krok z hluboké 
tmy do jasného slunce zrak nakrátko oslní. Tak 
mí bylo. 
Vídeň opouštěla jsem proto úplně mecha

nicky - bez myšlenky a citu. 
Neznala jsem Vídně. Můj první krok do sídel

ního města říše uskutečnil se v noci za dopro
vodu lesknoucích se bodáků. Svírala mi ne
známá úzkost hrdlo a držela mne ve svých 
spárech po celou tu dobu mého pobytu ve Vídni. 
Poznala jsem tu nenávist proti všemu českému, 
ucítila na sobě výbuchy zloby. O koho vlaslne 
šlo v mém případě? O prostou dívku, jejíž jedi
ným proviněním bylo, že byla Češkou a že vše 
české milovala, že ráda vše čtla, co českým tuž
bám přálo a český národ uznávalo jako pra
covitý, mírumilovný. Teprve ve Vídni na
učila jsem se rozuměti politice a nic nedovedlo 
zkalit moji radost, v .. hloubi duše pečlivě ukry
tou, ani bodáky vojáků při mém odchodu. Vídeň 
si zůstala do posledního dne věrna a důsledna 
a tak i moje vzpomínka na ni nenabude nikdy 
již jasnějších odstínů. Ale duše moje vyjasňovala 
se - kynulo mi v souzeném mi několikaletém 
neštěstí kratinké, několikahodinové štěstí: du
ševní zotavení za jízdy z Vídně do Řep a kra
tinký pobyt mezi lidmi svobodnými, matný od
lesk toho, jak volnost člověka vypadá. Co ta
kové chvíle znamenají, dovede posoudit pouze 
ten, kdo prožil památného roku 1914/15 tolik 
měsíců v ponurých, šedých zdech vojenského 
vězení. 

V podvečer zmíněného dne odvedli mne dva 
vojáci z věznice na nádraží. Nočním vlakem 
rozloučila jsem se bez jakékoliv jasné myšlenky 
s Vídní a odjížděla ku Praze. Nebyla jsem sa
motna. Se mnou eskortován byl ruský zajatec
uprchlík, mladý hoch z Moskvy. S námi v že
lezničním voze byli i naši ochránci: dva Ma
ďaři, kteří pečovali o Rusa, a dva Podskaláci, 
kteří pečovali o mne. Pušky a bodla opřeli 
o dveře a mezitím, co hoši z Podskalí rozmlou
vali s Rusem, synové pusty sklonili hlavy a 
v polospánku dumali patrně o své domovině, 
tam daleko v šerých stepích uherských. Cesta 
rychle ubíhala. Lidé, jejich rozhovory, ustavičné 
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kroky po chodbách vozu, nezvyklý šum lidí 
svobodně se pohybujících, rozmlouvajících a se 
smějících, mezi to pak mísící se stále stejná, 
ukolébávající píseň železničních kol, letících po 
kolejíchp vše to mocně na moji duši doléhalo. 
Cítila ísem dech svobody úkradkem a byla jsem 
šťastna v tom malém koutku železničního vozu. 
Leč na krátko. V polovině cesty rozloučil se se 
mnou Rus. S klidným, umdleným svým úsmě
vem přistoupil ke mně, stiskl vřele ruku a s mi
lým "Proščajtě" odcházel navždy z mého ob
zoru. Rozjížděli jsme se každý jiným směrem 
k dalšímu životu. 
Osaměla jsem. Tu doručil mi voják korespon

denci, kterou mi ve Vídní nedali. Pokud jsem 
byla k smrti odsouzena, dostávala jsem denně 
poštu pro mne docházející. Jakmile však ob
držela jsem milost - zbavena jsem byla jediné 
útěchy své - pošta se mi nedoručovala, ani 
jsem nesměla sama psáti ... 

Čtení mne však na cestě dlouho netěšilo. Za
toužila jsem po tom, přistoupiti k oknu, zahle; 
děti se do tmy venku se rozkládající, vzhléd
nouti k nebi k hvězdám, kterých isem tak 
dlouho neviděla, leč nešťastné bodáky zkřížily 
moji tužbu. Teprve po půlnoci, kdy již nepřišla 
kontrola, dovolil mi mladší z vojáků k okénku 
přistoupiti, ač to druhému vojáku nebylo vhod, 
poněvadž ve svých písemných pokynech nic po
dobného neměl označeno. Rychle stanula jsem 
u otevřeného okna, které v tu chvíli mně ky
nulo nevýslovným blahem. Noční, svěží vzduch 
příjemným chladem kladl se na rozpálenou 
hlavu moji, ve které vířily myšlénky možné 
i nemožné jako v horečce. Probouzely se sny 
dávno pochované, touhy zoufalstvím povadlé. 

Chvílemi zakmitla se mi otázka, zda sním či 
bdím, zda vše kolem jest skutečnost, Padala se 
mne úzkost, íakou pociťovati musí vždy ten, kdo 
je pospolu se šelmami, kolem něho obcházejí
cími, a jenž pojednou vyskočí ze strašné klece, 
do níž ho uvrhli. Dech se mi uvolňoval, ráda 
bych byla z plna hrdla vykřikla radostí, abych 
se přesvědčila, že vše není· přeludem, že ne již 
ve snách, nýbrž ve skutečnosti jsem unášena 
k milé Moravěnce. 

Vtom zarazily se rozradostněné mé myšlenky. 
Kam vlastně ísem spěla? K těm drahým, milo
vaným duším svým? Nikoliv. Pouze projížděla 
jsem. Zabolelo toto uvědomení skutečnosti, za
bolelo, že štěstí moje nemá stálosti, že je chvil
kové. 

A přece jsem byla osudu povděčna za ty 
prchavé krátké chvíle. Slzy nekonečného vd.ěku 
a blaha draly se mi do očí ... Konečně znavena 
tolikerými dojmy ulehla isem na žádost jednoho 
z vojáků na improvisované lože z vojenských 
plášťů, jež mi dobrá srdce mých průvodčích při
pravila. Usnula jsem okamžitě tvrdým spánkem 
a mozek můj pracoval rušně dále: vězení, hlavní 
přelíčení,matička Praha, moje milá domovina, 
banka, Brno, vše střídalo se v divoké směsici, 
kterou vyvolala malá chvíle svobody dlouho 
postrádané. 

O sedmé hodině ranní byli jsme v Praze. 
Pěšky ubírali jsme se z nádraží Státní dráhy 
v Hybernské ulicí. Jak trpké bylo moje zkla-

mání! Praha, matička stověžatá, na ~terou jsem 
se tolik těšila od prvé chvíle, kdy ml dozorce~ 
trestnice vídeňské bylo napověděno! ž~ budouc~ 
domov můj bude v její blízkosti, ZjeVIla se ml 
nehostinou, cizí, tvrdou. Zklam~la, ~ne, .P~
něvadž jsem zapomínala na to, JaCI JSou hde; 
Ve snách jsem viděla bratry, ses~ry, z.a kten~ 
jsem tak ráda trpěla, a nyní mn~ vl~aly jen d:-ze 
pohledy, vtipy a narážky bolaye. Nikoho z te~h 
zevlounů, prostých i elegantr:lch, nen~padlo! v

z: 
spravedlivost je slepá, velice slep a, zvlaste 
u nás že u soudu zasedají i lidé, kteří soudí 
z pov'olání a nikoliv ~ vniterních, pop~dů, že 
jsou to lidé chybující Jako osta~m, a ze tres
tanec může býti také úplně nevme~. ~ kdyby 
i byl vinen, že jest to člově~, v nemz p.?v~dy 
je zrnko dobra a že zasluh~Je ne opovrzem a 
urážky nýbrž lidského SOUCitU. . 
Těžko kráčelo se mi tenkráte Prahou . 

Však za chvíli opět mne vzpruž.ilo moje ?eslo: 
Hlavu vzhůru! A myšlenky mOJe podvohly se 
dojmům jiným. ~, 

Na nádraží obdrželi jsme nové lístky na dalsl 
pouť - kratič~ou. ~ezi mn~~stvi:n lidu~ byla 
bych ráda spathla znamou t,:ar, lec n;arne hle
dal ji můj zrak. Na peroně Jsem se Jako tres
tanka u vodovodu umyla, posilni!~ mlé~em~ 
které mí dobrý můj průvodce opatrll, a khdne 
očekávala jsem odjezd. 

K desáté hodině opouštěla jsem Prahu, roz
teskněna. Znovu mi to drásalo v nitru. A pak 
bořily se mé vidiny ,o. sv~bo~ě, neb~ť v b.líŽil~ 
jsem se ženské tre~tm~l.:' ~e}.:)lch. Jedme }as~e 
slunko ranní svýmI hrej1vymlpapr;sky ml~mlo 
můj bol a konejšilo mne. Praha zmIzela a ~~ko 
v kaleidoskopu měnily se pohledy na krajmu, 
kol ubíhající. Zanedlouho stanu~ vlak v, ko~ 
nečné stanici Ruzíni. VystupuJeme. Krasny 
srpnový, nedělní den, Celý kr~j zatope~ zl,?-tým 
jasem slunečním. Připadá Il!1. ~a~ svat~cn:m, 
jako ti četní venkované, svatecne oblecem a 
patrně do kostela anebo ke dráze spějící. Pestré 
barvy jeví krajina: Zmámen~ tím lohledem, roz: 
hlížela jsem se vukol, a mlmodek zatanul~ ~l 
na mysli ubohá prostá b.řízkav na .dvorkt; vIden
ské věznice obklopená Jen nekohka kastany. 

Tíha spadla se mne úplně. ~!írod~ působí tu 
divy. Vesele, bezstarostně kracela Jse,~ p<;>lem 
v průvodu vojáků, s uzlíkem v ruce. ~hzl~a Js~rr: 
se k novému svému domovu, ktery me} b~~
hrobem mého mládí. Občas vzlétl z poll skn
vánek, vyplašen našimi kroky, ~ sto~pal s J~
savým zpěvem.k blanI:ytu, sypaje tnlk~ svoJ~ 
na moji hlavu Jako kvety. Jak lehko ~l byl<? 
Vzpomněla jsem si maně nav'pov~~k~, Jak Krol
stus na své pouti světem s~vonl skl:wanka z.~ru
pějí potu lidu těžce pracuJicíh~:v ~ a!ad;: mOJl ne
rušilo nic žádné chřestění khcu zalarního do
zorce žádné zapadání závor, ni pravidelné 
krok~ hlídky na chodbě ... Cítila jsem volnost 
a pila jí plnými doušky. . , . 

Bohužel čas neúprosně kvapd a s mm mIzelo 
moje chvilkové štěstí - moje svob~da. Osm
náctihodinová cesta se končí. Jsme v Repích. Na 
pokraji vesnice stojí několik žer;v r~zm.louv,?-jí
cích. Spatřivše mne umlkly a pohhzeJl ml vs tne. 
Jedna z nich praví: "Už zase jednu vedou! Co-

pak ale vyvedla" Chudák, tak mladá ... " Úsměv 
přelétl mojí tváří. Její slova nemohla mne ra
niti tak, jako rozdrásaly duši moji drzé pohledy 
v Praze. Byl to soucit lidský, prostě projevený 
a ten hladil moji duší. 

Stanuli jsme před velikou, rozložitou, zele
navě natřenou budovou, jejíž červené střechy 
bylo již z dálky viděti. 

Patrně bývalý klášter. Zazvoněno. Starý do
zorce otevírá forinu, vpouští nás dovnitř. V chá
zíme do přijímací kanceláře, kde vojáci ode
vzdávají mé věci ... a po druhé zapadají .dveře 
za mojí svobodou, tentokráte ta~ ~rat~nkou: 
Se slzami v očích loučím se se svyml pruvodcl 
vojenskými, kteří rovněž jeví. pohnutí. . 

Jsem trestankou. Zaměňují šaty svoJe. za 
trestanecké. Kainovo znamení mám nyní vhsk
nuto zevně i v duši. Určeno bylo k tomu, aby 
ubilo tělo i duši. Hladím ty svoje milé šaty a 
loučím se s nimi jako s poslední památkou, jež 
mí ze světa zevního zbyla. Místo volným svě
tem kráčím temnou chodbou do neznáma. Ve
dou mne do sklepní cely. Zastavíme se u dveří, 
sestra je otevírá, napíše "Zuwachs" a již vchá
zíme dovnitř. Překvapena ptám se: "Zde budu?" 

Ano ale pouze několik dní, pak přijdete do " , 
společného," odpovídá mi sestra.., v, 

Se vzrůstající obavou dere se ml z ust dalsl 
otázka: "Budou tam také vražednice a zQlo
dějky"" "Ovšem, i dož~votně odsouzené." Hru~a 
mne obešla. Usedla Jsem na kavalec. Dvere 
i závory zapadly, kroky odcházející sestr;: s!á~
nou v dáli. Osaměla jsem. Svoboda a mladl ~1-
chounce se ke mně přiblížily, jemně pohladIly 
mne po hlavě, žalem skloněné, a loučily se. se 
mnou. Myšlenkové vysílení se mne zmocmlo, 
jako by mne kladli za .živa do rakve. Ale ,za
počal se život nový - ŽiVOt trestanky v Řeplch, 
rozpočtený na dlouhých osm let ... 

Réla Kolíková. 

Pří pad b á sní k a P e i r a Bez ruč e. 

Ve věrném průvodě detektivově přijel jse~ 
v noci dne 26. října 1915 do vídeňského garm
sonního vězení. Skoro pět neděl před tím hos
tila mne cela policejního ředitelství v Praze. 

První noc byla bezesná a zoufalá. Ne lepší 
bylo dopoledne druhého dne. Vedli mne k ra
portu jako vojáka a chtěli tam ze mne mermo
mocí dostati, proč na mně našli zalíbenÍ; Ne
mohl jsem při nejlepší vůli ukojiti zvědavost 
a proto jsem na otázky z přesvědčení odpově
děl, že opravdu nevím. 

Po lékařské prohlídce vedli nás na procházku 
na malý dvorek. Voják s bodlem vpředu, voják 
s bodlem vzadu hlídali asi deset domnělých zlo
činců, aby spolu nemohli hovořiti. Ale hovořilo 
se přece. 

Tu s jedné strany vyrazil náhle stranou muž 
černohnědých prokvetlých vlasů a vousů, ma
lých bystrých černých očí pod skřipcem, zasn:~: 
šilého výrazu, asi 451etý a počal rychle krouzlh 
v užším kole čtyřhranného dvorku. Když šel 
okolo mne, zeptal se tiše německy: 

"Jaké jste národnosti?" 
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.. Čech, redaktor S," 
Muž přešel a zase kroužil dále, Při novém 

setkání zašeptal: 
.,Jsem Bezruč a mám na krku oprátku," Zase 

nový kruh a nový šepot: 
"Je tu mezi jinými i redaktor Špatný. Dostal 

141et," 

Tak seznámil jsem se s Petrem Bezručem. 
Známosti vězeňské mají rychlejší spád než zná
mosti milenců na svobodě. Druhého dne jako 
bychom se už znali leta. 

Pod zasmušilým zevnějškem Bezručovým tají 
se měkká, krásná, slovanská duše. Tento ba.rd 
národního slezského dramatu, burcující české 
svědomí, tento nádherný pěvec svobody a 
vzdoru, má srdce; tu duši orlího vzletu, tu ne
obyčejnou bytost, vyzařující každým atoI;lem 
volnost a svobodu, spoutali tenkráte železnými 
mřížemi žaláře. 

A proč ji spoutali? Historie Bezručova zatčení 
a věznění je mimořádný případ i v mimořádných 
poměrech válečné tragiky. 

Vídeňští vyšetřující soudcové hedlivě sledo
vali tisk nepřátelských států, zejména všímal-li 
si českých poměrů. Když se tedy jednou ve fran
couzském listě octla báseň závadného obsahu, 
označená šifrou P. R, dal si vyšetřující soudce 
dr. Zechmeister zavolati jednoho z evangelic
kých theologů, vyšetřovaných té doby pro vele
zradu. 

Soudce vybral si mladíka nejnaivnějšího a 
vpadl hned do merita věci: 

"Zde mám francouzskou báseň. Podle všeho 
originál nebyl francouzský, nýbrž český a tohle 
je překlad. Vy přece znáte dobře českou litera
turu a české básníky. Kdo by to mohl být pod 
šifrou P. B. 1" 

Ubohý theolog, naivní a nic netušící, vyrazil: 
"To by mohl býti Petr Bezruč!" 
A bezručovské drama začalo se rychle roz

víjeti. Vojenský soudní aparát snadno a rychle 
vyšetřil, kdo je pověstný Petr Bezruč a už letěl 
automobil do Brna ... 

Domovní prohlídka v bytě básníkově měla 
sice výsledek hubený, ale vojenský soud nečiní 
přehnaných nároků. Našli v zásuvce nějaké 
staré, tužkou psané předválečné verše, jejichž 
obsah se pánům nezamlouval. Vazba, urážka cí
saře, velezrada ... 

.. .. .. 
Bezruč, duše básnická, myšlenkami stále ne

konečně vzdálená od všední prosy života, ne
mělo trestním zákoně ani zdání. Forma vyše
třování a vězeňské ovzduší se svým drsným, 
vojenským rázem vnutily mu přesvědčeni, že 
bude odsouzen k trestu smrti. Tak se vžil do 
této temné představy, že se stával popudli
vým - on, vtělená dobrota a měkkost - kdy
koli se zavadilo o tento předmět. 

"Inkriminované básně psány byly před válkou, 
je tedy vojenský soud nekompetentní. Byly uza
vřeny ve stolku, nikdo jich nečetl a opak vám 
nikdo nemůže dokázati. Chybí tedy k zločinu 
hlavní podmínka - veřejnost a váš případ je 
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proto vůbec beztrestný. Neopustí-li soudce půdu 
zákona, nemůže ani žalovati a musí vás pro
p~stiti ... " 
Bezruč mne prudce přerušil: 
"Prosím, to mi neříkejtel Jsem muž a svůj 

osud snesu, iluse odmítám!" 
A setrval ve svém bolestném pesimismu. Sku

tečnost potvrdila, bohudíky, můj předpoklad. 
Po sedmiměsíční vazbě byl Bezruč propuštěn 
na svobodu. 

Petr Bezruč, muž srdce měkkého, vynikal 
silou vůle a byl neschopen v zásadních věcech 
kompromisů. útrapy vazby, zimu i hlad snášel 
klidně a s jemným úsměvem pohrdání. 

"Jsem skrovný živočich" - pravil jednou za 
rozmluvy o přítomnosti i budoucnosti - "vy
rostl jsem z bídy, dovedu bídě vzdorovati a moje 
životní požadavky jsou skromné. Ostatně, co zá
leží na jedinci, jen když naše společná věc ná
rodní neutrpí .. ," 

V konečné vítězství naší národní společné 
věci věřil skalopevně a fanaticky. 

"Kdo sledoval jako já historii Hdstva od staro
věku, pochopí, co znamená dnes "duch histode" 
a proč mám právo ke svému optimismu., ,ji 
Bezruč je neženat - ale má lásku tak hlu

bokou, jak hluboká jest jeho básnická duše. Mi
luje svoji sestru, jako miluje sestra svého 
bratra - básníka. Tato láska byla mu ve vězení 
tím, čím isou vězni okovy. Všecky jeho myšlenky 
zalétaly stále z vězení do dalekého Brna a 
všechny jeho vlastní útrapy srdce byly proň 
pouhou slabou refleksí bolu milujícího srdce 
sestřina. 

Nuže, okovy padly, bol rozloučení utišen, rány 
srdce zahojeny! 

Příteli Bezruči a neznámá mně jeho sestřičko, 
buďte šťastni v novém a lepším životě! 

Jiří Skorkovský. 
Národní politika ze dne 1. srpna 1917. 

Z tra cen é i 1 u s e. 

S jasnýma očima hleď dále kolem sebe. . 
Dál kráčej cestou svou. Tvá víra je tvůj dar. 
Nechf fičí chladný mráz, nechť sebe více zebe, 
v té zimě zkřehlé tak neztrácej tepla jar. 

A nech ty rozvážné dál nesměle se belhat. 
Jich počtům usměj se, ty, jenž jsi chybu znal, 
kde jiní selhali, ty nemáš právo selhat, 
ni práva vzdáti se, kde jiný snad se vzdal. 

A v jejich lampičce když dohasíná olej, 
v tmu proto neuvěř; je nutno dál se brát. 
Ty cizí slabosti se nikdy nedovolej 
a k vlastní omluvě necituj cizích vad. 

Vždy, když se připozdí, strašidla vidí baby, 
vždy, když se setmělo, je hrůza pojímá. 
Ty věren pouti své, byf, abys došel, slabý, 
hleď v jasný zítřejšek jasnýma očima. 

V. Dyll: Anebo. 

Ř í šš tip O S I a n ciC hoc, Buř í val: 
Vojna a NetolickfJ odsouzevnl 
pro s p o I u v i n u n a vel e z rad e. 

Z Ví dně dne 2. srpna. (Tel. tisk. kan~.) ~řed 
zeměbraneckým divisíjním soudem ve VldOl, za 
předsednictví plukovník~. Kreuze a. řízení nad
poručíka auditora dra Flhpa Charvata, byl ~ne 
30. července 1916 ve veřejném přelíčeni skoncoen 
čtrnáctidenní proces proti říšským pos.lancum 
Václavu Chocovi, Františku Buříval~y"l, Janu 
Vojnovi a Josefu Netolickému pro z!ocm spolu
viny na velezradě podle § 61 tr. zak. 

Základem vyšetřování provedeného c. v k; v~
jenským zastupitelstvím byly vlastnorucOl ~a
písky profesora dra T. G. Masaryka, uJ{rchleho 
do ciziny a stíhanéh? pro ve~ezrad,:,v o Je~o.po
radě s obžalovanými poslanCI, kterezto zaplsky 
byly zmíněným úřadem ve zvláštním řízení za-
baveny. . 

Žalobu zastupoval náměstek vojenského prav
ního zástupce nadporučík auditor dr. Pavel 
Koretz. Obhájcem byl dr. Ambros z Olomouce. 

Obžalovaní byli uznáni vinnými v plném roz
sahu žaloby a odsouzeni do těžkého zostřeného 
žaláře, a to: Ch o c n a 6 r o k ů, Buř í val n a 
4 r o kÝ., Voj n a a Ne t o li c k Ý na 1. r,o k. 
Obhájce ohlásil zmateční stížnost a odvolaOl. 

Národní politika ze dne 3. srpna 1916. 

R O Z s ude k nad Ch o c e m, 
Buř í val e m, Voj n o u a N e t o I i c k fJ m 

pot v r ze n. 

C. a k. nejvyšší domobranecký soud ve Vídni 
zamítl zmateční stížnost, podanou do rozsudku 
nad národně sociálními poslanci. Jak známo, byli 
dne 2. srpna odsouzeni poslanci: Choc na 6 roků, 
Buříval na 4 roky, Vojta a Netolický na 1 ro~ 
do žaláře pro zločin spoluviny na ,velezrade. 
Po tomto potvrzení rozsudku nastoupIl poslanec 
Vojna, který byl propuštěn z vězení, opětně 
trest. 

Národní politika ze dne to. listopadu 1'916. 

Říš S k fJ p O s I a n e c d r. K r a m á ř 
a spoluobžalovaní odsouzeni 

k i r e s t u s m r t i . 
Z Vídně dne 9, června. (Tel. tisk. kanc.) Dne 

3. června 1916 bylo v první instanci skončeno 
trestní řízení proti dru Karlu Kramářovi, dru 
AL Rašínovi, Vinc. Červinkovi a Jos. Zamaza
loví. Dne 21. května 1915 byl říšský po~lane~ dr. 
Karel Kramář zatčen a dodán c. k. vOlenskemu 
právnímu zastu~it~.lství ve .. Vídni ~u ~rovved:ní 
řízení. Bylo proh nemu zahaJeno pravOl vysetro
vací řízení pro zločin velezrady podle § 58 c) tr. 
zák. proti válečné moci státu podle zákona 327 
voj. tr. zák. a později rozšířeno té~ na je~? stou
pence, říšského poslance dra ~101~e R~sma: ~a 
vyš?třovacího řízení vyšly p:oh ta}emOl~OVl ca: 
sopisu Národní listy Vmcencl Červmkovl a proh 

účetnímu v Brodku u Přerova Josefu Zamaza
lovi najevo podezřelé mo~enty. pro zl<?či~ vy
zvědačství podle § 321 vOJ. tr. zak. a byly 1 tyto 
osoby pojaty do trestního řízení. 

C. k. vojenské právní zastupitelství ve Vídn~ 
sneslo po provedeném vyšetřovacím řízení proh . 
zmíněným čtyřem obviněným žalobu ze dne 
6. října 1915, která kl8;de ob.žalovar,;ým dru Kra
mářovi a dru RašínOVI za vmu zlocm velezrady 
a zločin proti válečné moci státu podle § 58 cl, 
§ 59 c) tr. zák .. a v§ 3~7 voi: trest. zák. a obžalo: 
vaným VincenCi Cervmkovl a Josef~ Zamazal~vl 
zločin vyzvědačství podle § 321 vOJ. trest. zak. 
O této žalobě konalo se před příslušným c. k: 
zeměbraneckým divisíjním soudem ve Vídni 
v době od 6. prosince 1915 až do 3. června 1916 
veřejné hlavní přelíčení, které řídil c. k. nadpo
ručík auditor dr. Peutelschmied. Žalobu zastupo
val náměstek vojenského práv,ního zást,:pce c. k; 
nadporučík auditor dr. Premm~er. Ob.7~10vane 
dra Kramáře, dra Rašína a červmku ?ajd advo
kát dr. Korner z Prahy a obžalovaneho Josefa 
Zamazala advokát dr. Lewitt z Vídně. 

Vál e č n Ý s o u d v y nes 1 dne. 3. č:.r v n a. 
1916 rozsudek, jímž bylI vSlchn~ 
čtyři obžalovaní uznáni vinným~ 
ve smyslu žaloby .. a o.d.s.o~z,enl 
k t r es t u s m r t i. ObhájCI ohlaslh )menem 
odsouzených zmateční stížnost k nejvyššímu 
zeměbraneckému soudu. v 

Národní politika ze dne to. cervna 1916. 

Z obžalovacího spisu proti 
K. K r a m á ř o v i a jeh o p ř á tel ů m. 

Jak působila tato cesta dra Kramáře do 
Petrohradu a pak do Moskvy na vzdáleného 
objektivního pozorovatele,*) byť i nemoh} na
hlédnouti do vnitřních rusofilských styku dra 
Kramáře dokazují tyto vývody ze spisu Theo
dora. šL S'osnoského "Die Politik ím Habsburgyer
reiche" uveřejněného roku 1911: II'" avsak 
co říci ~ tom že i politik, jejž třeba bráti zcela 
vážně, muž,' jejž jsme zvykli považovati ~~ 
mluvčího celého českého národa, že dr. Kra~ar 
se nijak nerozpakoval za ane~ční krise jet; d~ 
Ruska na novoslovanský sJezd? Do teh~z 
Ruska, jemuž jen jeho v~jenská y~l~!:<;>st ;z:~br~~ 
nila vrhnouti se po aneksl na naSI nSl a Jez pn 
této příležitosti co nejzřetelněji projevilo s~~ 
nepřátelské smýšlení!... Nechť dr. Kramar 
sebe důrazněji ujišfuje, že tendence neosla
vÍsmu - je to starý panslavismus v nové?I 
rouše - nejsou politického druhu, nechť Je 
osobně skutečně i prost velezrádného smýšlení. 
touto poutí do Moskvy v době, jež nemoh!a 
býti k tomu nevhodnější,),rojevil ~vé s}mpahe 
s nepřáteli Rakouska pnmo .vyzyvave a. do: 
pustil se politické beztaktnosb tak nehorazn~, 
že hned tak nenajde sobě rovné, beztaktnosh, 
jež právě u vůdce Čec~~, ': muže tak vyso~ýc~ 
duševních vlastností, Jlchz mu nelze uplrah, 

*1 Th. von S?sno~ky si t;a z;ák;adě své literární čin
nosti nezasluhUje nazvu obJekhvmho pozorovatele. 
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d . , ohně těžce padá na váhu" (str. 245, vOlnas . 
246). l 0 t'h k 't'k v' h K těmto s ovum nes ranne o rl 1 a naS1C 
politických poměrů budiž jen ještě připojeno, 
že podle výsledků po ruce jsoucího vyšetřo
vání nelze již pochybovati také o velezrádném 
smýšlení dra Kramáře a že jím se tehdejší cesta 
dra Kramáře úplně postačitelně vysvětluje. 

O vnitřních událostech a obsahu porad za 
konferencí v Petrohradě a v Moskvě nebylo 
ovšem možno nic zcela přesného zjistiti. 
Dr. Kramář je příliš obezřelý, aby neučinil pří
měřená opatření, aby nic z toho neproniklo na 
veřejnost. Za druhé domovní prohlídky .zaba
vené dopisy jeho paní však přece umožňují po
souditi jeho činnost dle její podstaty. Nejprve 
přicházejí v úvahu osoby, s nimiž tam dr. Kra
mář spolupracoval. Jsou to: Dmowski, Volodi. 
mirov, Svatkovskij, Bobrinskij, Vergun, Filevič, 
Čarykov, Izvolskij a jiní. 

Při známém politickém směru těchto mužů 
nelze zajisté pochybovati, že společné porady 
a snahy naprosto nesměřovaly k tomu, aby 
podporovalo se mocenské postavení naší říše. 
Dr. Kramář navštívil také ruského žurnalistu 
(redaktora nezávisle liberálního týdeníku "No
voje Zveno"), bývalého diplomata A. N. Bran
čaninova, jehož bezohledná podryvná práce 
proti naší říši bude ještě podrobněji vypsána, 
a setkal se tam s členem konservativní sku
piny gosudarstvenného světu [panské sně
movny]) hrabětem Alsufěvem, čehož použil 
příznačně k tomu, aby také v Petrohradě ob. 
vykle štval proti němedví. Píše o tom své paní 
takto: 1fTam jsem viděl také (diplomata San 
Donata) Demidova s chotí a hraběte Alsufěva, 
člena státní rady, jenž se počítá ku pravým a 
velkým Germanofilům. A tak se po celou dobu 
vedl živý spor, za kterého jsme jednomyslně 
usilovali Alsufěva potříti. Konečně shodl se 
s námi v tom, že Poláci by se měli usmířiti -
při tom zůstalo a co dále mělo přijíti, o tom 
teprve později. Byl bych však býval rád, kdybys 
byla tento spor také slyšela - - - -
- - - - - - jelikož byl velmi živý 
a zábavný. Můžeš si představiti, jak jsem byl 

. řízný, když jsem měl před sebou kohosi, kdo 
vidí svůj ideál v Německu a Vilémovi," 

O rozhovoru s hvolským se dr. Kramář po
chopitelně blíže nezmiňuje. 

Jednalo se především o polské otázce a o bo
senské otázce. Dr. Kramář píše o tom své paní: 
"Bylo usneseno, aby se počalo s nejobtížněj
ší věcí - toť má obvyklá taktika - s politickou 
situací - s Bosnou a Poláky současně. Již se 
při tom zablesklo - avšak blesk neuhodil. Na
šeho dobrého Bobrinského Vergun a Dulosvě
vič*} již napřed zpracovali, ta.kže jsem již věděl, 
jak to půjde... Pak pozval jsem Bobrinského 
zvláště k sobě ... Byl potom jako přeměněný." 

Z dopisů je také vidno, že byly jisté vnitřní 
protivy, n~majíci ovšem nijakého dalšího vý
znamu. V zhleňem k těmto nesnázím vyjádřil 
se dr. Kramář v citovaném již dopise své paní, 
že mu přece Rusko je nade vše. 

"} Správně má býti: Dudykevič. 
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Také připomíná se přítomnost poslance Klo
fáče a náměstka vrchního ředitele Živnostenské 
banky v Praze. Tento, jménem (dr.) Jaroslav 
Preiss, byl přibrán za účelem založení všeslovan
ské banky, o které byl zpravodajem již na (praž
ském) sjezdu z roku 1908. Preiss učinil tak 
dobrý dojem na (publicistu Alexandra Arka
děviče) Stolypína, že tento navrhl, aby byl 
Rusům na 5 let přenechán. Pro rusofilské 
smýšlení dra Kramáře je příznačné, jak se o tom 
vyjádřil své paní: "Nebyl bych ovšem spokojen, 
kdybych hyl nucen ztratiti jej pro nás, avšak 
konečně posílení Ruska bylo by jistě důleži
tější." 

O výsledku těchto slovanských pprad uveřej
nily "Slavjanskija Izvěstija" f sešit 5, z r. 1909, 
strana 702, tyto resoluce: 

1. V rusko-polské otázce, 
Rusko-polské vyrovnání buď v Rusku a mimo 

Rusko provedeno podle zásad pražského sjezdu. 
2. V bosenské otázce. 
"Po vyslechnutí sdělení srbských členů vý

boru a po poradách v otázce anekse Bosny a 
Hercegoviny, jež rozrušila celý slovanský svět, 
dospívá slovanský výkonný výhor k názoru, že 
ryze politická stránka, jež byla ve sděleních 
dotčena, nespadá do rámce posouzení výbo
rem . .. Vyzývá všechny zástupce svobodných 
slovanských národů, aby obrátili svůj zřetel 
k pěstování kulturního spojení s bratry v Bosně 
a Hercegovině. 

Při této příležitosti podala srbská delegace 
toto prohlášení, jež je motivem k resoluci svrchu 
zmíněné. 

1. Všemi silami dlužno pracovati o uskuteč
nění politického a hospodářského spolku svo
bodných slovanských národů na Balkáně, 
s Ruskem v čele. 

II. Svobodné části srbského národního kmene 
budou rakousko-uherské Slovany podporovati 
ve všech jejich snahách, jež směřovaly až do 
anekse Bosny a Hercegoviny k stálému kultur
nímu vývoji a k dosažení co možná nejroz
sáhlejších politických a národních práv v hra
nicích rakousko-uherského mocnářství ... 

III. Bosna a Hercegovina isou srbskou zemí, 
spadající do sféry státních zájmů srbského ná
rodního kmene jako samostatného národního 
celku. Slovanstvo musí tudíž v tomto směru 
podporovati politický, kulturní a hospodářský 
vývoj obyvatelstva v Bosně a Hercegovině." 

Uveřejnění těchto motivů k poradám o anekční 
otázce nadzdvihlo potud závoj, kterým dr. Kra
mář pokoušel se zastříti své novoslovanství, že 
bylo možno dostatečně poznati, že jeho činnost 
není jen politická, nýbrž také státu nepřátelská 
a přímo zrádcovská. 

Trpěl-li dr. Kramář jako strůjce a předseda 
porady takové snahy, směřující k odtržení 
části od jednotného státního svazu naší říše, 
znamená to. velezradu! 

Toto odhalení skutečných plánů podniku 
vzbudilo v kruzích polských největší zděšení. 
Souvisle s touto índískretnosti telegrafovali 
(Poláci) Dmowski, (varšavský poslanec a vel
kostatkář Jan hr.) Olízar a (Petrohraďan B. F.) 

Kutilovskij dru Kramářovi do Petrohradu: 
"Nutno se ohraditi proti uv~řejn~ní vs~bské 
deklarace a projektu Krasovskeho, Jakoz 1 mo
tivů, usnesených výkonným výborem." 

Z tohoto telegramu je vidno, že motivy, jež 
byly uveřejněny, neobsahuj~ jedn?stran?ý náyrb, 
ilýbrž byly schváleny celYl!l vykonntm yyb~
rem, čehož se ovšem veřejnost nemela dove-
děti. 

Tím je však také chování dra Kramáře o~
haleno v jeho celém dosahu. Neboť v onom vy
konném výboru byl zjednán podklad pro do
bývačné choutky Srbska, tam bylo, uzná~o 
vlastními občany naší říše za oprávněne a odu
vodněné pěstování trestuhodných styků ~ B.osvnou 
a Hercegovinou jako se srbsko~ z~ml, !ez s~ 
pak stalo osudným úkolem 1?oves,tne "Narodm 
obrany" I tam tudíž také vzmkl, z,;rodek

o 
onoh~ 

hanebného činu, jenž byl vykonan Jako dusledne 
osvědčení panslavismu - dvojí vraždy sara
jevské. 

I poslanec Klofáč a jiní Čechové byli teh~~ 
v Petrohradě. Dr, Kramář a Klofáč soupeřlh 
tam do.konce jaksi spolu. Odpovědný vš~k 
není radikální Klofáč, tak rád nosící na odiV 
své stanovisko k říši, nýbrž především dr. Kra
mář, vystupující zdánlivě u~írněně ~ loyálně. 
Neboť on hyl vůdcem a struJcem a Jen;tu !aké 
v Rusku, jak sám píše (v listech své chob) vsude 
dávali přednost. 

Na zmíněných poradác~ dra Kr~mář~, v Pe
trohradě r. 1909 bylo učměno take dalsl usne
sení, jež bylo spojeno s nv~j':.~!ším ~ebezpeče~: 
stvim pro bezpečnost naSl rIse. v lV!-elo ~: t~bZ 
všemožně pracovati o uskutečnem, pohhckeho 
a hospodářského spolku svobodnych v slovan
ských národů na Balkáně s Ruskem v cele. 

Zajisté možno považovati, že toto usnese?í, 
jež bylo dne 13. března 1912 provedeno s pl?ýID 
politickým úspěchem pro ~usk~, bylo dd~m 
!zvolského a ruské diplomaCie a ze bylo o nem 
horlivě jednáno v důvěrných poradách dra. Kra
máře s !zvolským a (ministrem) Stolypmem, 
o nichž se zmiňuje v dopisech své paní. (Srovn. 
[H.] Ůbersberger "RuBland und der Pansl~
vismus", str. 418.) Bezpečný doklad. toho, ~e 
tato myšlenka dozrával~ u. r,uské d~!,lom~;le 
přímo souvisle s anekčm knsl a tudlZ s~ero
vala proti naší říši, dále ze právě autorit:.h~ím 
projevům dra Kramáře v této o~áz~:. p~lklada! 
se rozhodující význam, "poskytUJe J1~ cltovany 
dopis "Bid. Vědomostí z 18. prosmce 1908. 

Aby se tato politicky důležitá akc~ přimě
řeně provedla, bylo n?t~o korouh~vv vseslovat;
ské agitace rozvinouh 1 na, Ba~k,;ne. Pr? k~z
dého znalce poměrů bylo uplne Jasno, ze clfy 
Srbska vůči naší říši není již třeba dále po
pouzeti. šlo tudíž jen o to, aby se získa~o Bul
harsko, vyrovnaly přirozené protivy meZI touto 
zemí a Srbskem a příchodem četných ra
kouský:ch Slovanů se projevilo, že se setrvává 
při zásadě slovanské vzájem~osti. a že tudíž 
naší říše netřeba se mnoho obavab. 

Z těchto důvodů vůdce hnutí dr. 'Kramář 
učinil opatření, že se konal v červnu 1910 vše
slovanský sjezd v SofiL") 

Proces dra Kramáře a jeho přátel. 1. obžalovací spis. 
Praha 1918. 

• 
R O Z S II dek S m r t i nad K r a m á ř e m. 

Raš í n e m, Č e r v i n k o II a Z a m a
z a lem pot v r z e n. 

Pův. tel. - Z Vídně dne 20. listopadu. 
N e j v y Š š í zem ě b ran e c k Ý s o u d z a

mít 1 s v Ý m r o z s u d k e m, v y nes e n Ý m 
dne š n í hod n e, z mat e ční s t ~ ž nčo s t 
dra K r a m á ř e, dra Raš í n a, taJ. e r: 
v i n k y a J. Z a m a z a 1 a, p o cl a n o u pro tl 
rozsudku zeměbraneckého soudu 
v í d e ň s k é h o, k t e rým jme n o van í byli 
dne 3. č e r v na t. r. o d s o u z e n i k t r e s tu 
smrti a to dr. Kramář a dr. Rašín pro 
z 1 o č i ~ vel e z rad y a z 1 o čin pro ti v á-
1 e č n é m o ci stá t u, taj. Č e r v i n k a a Z a
m a z alp ro z I o čin v y z věd a č s ~ v í. Z a
mitnutím zmateční stížnost! nabyl 
r o z s ude k p r v n í i n s t a n c e moc i p r á
va a není proti němu přípustno 
další odvolání. 

Večer ze dne 20. listopadu 1916. 

• 
Konfiskace jmění. 

Včerejší úřední list "Pražských novin" přináší 
~to vyhlášku: C. k. zemský co tr~stni ~ou~ 
v Praze nařídil k návrhu c. k. navladmctvl 
v Praze ze dne 24. listopadu 1915, č. j. Nst 
3998/15-4 v trestní věci, projednávané u c. k. 
zeměbra~eckého dívisijniho soudu ve Vídni 
proti dru Karlu Kramářovi, říšskému poslanci 
a továrníku, pro zločin velezrady podle §§ 58 c) 
a 59 b) tr. z. a zločin proti branné moci státu 
podle § 327 voj tr. Z'i ve vsmyslu § 2 cís. ~ař~ze~í 
z 9. června 1915, č. 156 r. Z., k zabezpecE!m n~
roku státu na náhradu škody zabavení mOVl
tého i nemovitého v Rakousku jsoucího jmění, 
patřícího obviněnému dru Kar1uK:ramářov~. -: 
C. k. zemský co trestní soud v Praze, odde1em 
IV. 29. listopadu 1915. - Podobné vyhlášky 
v~lněny jsou jménem dra Aloise Rašína, říš
ského poslance a advokáta, a Vincence Čer
vinky, sekretáře Nár. listů. 

Večerník Práva lidu ze dne 9. prosince 191'15. 

• 
P řl pad D ro K a r I II K r II m ti ř e 

II K I o f ti če. 

... Zatčeni Kramářovo a s nim zároveň sta
rosty Č. O, S~ dra Josefa Scheinera prov~
deno bylo dne 21. května 1915, krátce po p;u
lomu u Gorlice na přímý rozkaz vťchmho 
armádního velitelství. Bylo-li dosavadní per-

0) O tomto sjezdu vydalo r. 1911 v Sofii "Slovanské 
dobročinné. družstvo" bulharsky psaný spisek "Druhý 
přípravný slovanský sjezd v Sofii". 
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k . I· e J' eště jakž takž vysvětlovati jako 
se UCl z h d o k - t' h ' hl řehm.aty zauj~tý~ sou cu, ~ ru yc. ' na ou 
gravomocí opoJenych generalu, byly-ll dokonce 
v prvních měsících války podniknuty nemo
torné pokusy postaviti most k Slovanům a ze
jména Čechům oživováním vychrtlého, anemic
kého vlastenectví dynastického, vrchní armádní 
velitelství rozpřáhlo se nyní, když nebezpečí 
ruské zdálo se na dohlednou dobu zažehnáno 
a ruská vojska opouštěla mrtvolami poseté 
Karpaty, k akci soustavnější. Nelze si ovšem 
mysleti, že by vrchní armádní velitelství vždycky 
tak plné velkopanského pohrdání a základního 
neporozumění pro ŽÍvot národů, bylo si jasně 
uvědomilo osudovou nutnost roztržky mezi 
českým národem a dynastií a státem válku ve
doucím a že by z t o hot o poznání bylo se od
vážilo otevřeného boje proti národu: bylo by to 
bývalo strašné, ale logické. Leč k tomu nebylo 
tu ani dost vzdělání, ani dost vážnosti v odha
dování situace. Avšak posupné, hrozivé mlčení 
v Čechách a události na frontě, v něž vyúsťovalo 
dozrávající přesvědčení lidu, téhož lidu, který 
na počátku války vzorně byl narukoval, budily 
ve vojenských vrstvách pocit nejistoty a vzteku 
zároveň. Neznaly a nechápaly příčin, ale viděly 
účinky a když nejistoty je na čas zbavil Luden
dorU svou pomocí v Karpatech, převládl vztek 
a vyhlídka, persekucí Čechů vysvětliti své po
rážky z doby, kdy tyto vrstvy samy bez pruské 
rady a pomoci byly odpovědny z vedení války 
a vedly ji tak, že v armádě od důstojníků až 
k poslednímu vozataj ci koloval výklad písmen 
AOK (Armee-Oberkommando), t. j. Alles ohne 
Kopf, vše bez hlavy. A tak dopadalo to i s tímto 
novým pláno.vitým potíráním velezrady. Do
stávali zprávy, mezi nimi i pravdivé, ale neuměli 
jich ani správně zařaditi ani hodnotiti; udeřili 
opětovně do černého 10kteJll, ženouce se za 
fantomem, který neexistoval, zatkli dra Kra
máře a dra Scheinera několik hodin po schůzce 
Maffie, ale neměli o ní ani zdání a nikdy se 
o ní nedověděli, tušili význam slovanského 
programu a slovanské otázky pro rozhodování 
a cítění českého národa a tvrdošíjně si zjedno
dušovali to, čím národ se kdysi vzkřísil, . čím 
žil a o čem přemýšlel od půl druhého sta let, 
na "novoslovanství", a domnělou velezrádnou 
agitaci dra Kramáře před válkou, které ne
bylo, tušili nebezpečí v Sokolství, ale nechápali 
dokonce, v čem je jeho neranitelná a neposti
žitelná síla, a honili se hloupě po kusech pa
píru, po velezrádných legitimacích v kufrech vo
jáků, chytili velezrádce takřka v okamžiku, 
kdy se jím stal, ale přesvědčovali ho tupě 
o.hromným aparátem pů! léta se vlekoucího 
procesu, že jím byl a musil být odjakživa on 
i jeho národ, posílali na šibenici muže, o němž 
jim Machar při přelíčení po.dle pravdy řekl, že 
by na jeho prsou měly sedět všecky rakouské 
řády, a netušili, že na té šibenici, na níž aspo.ň 
in effigie dra Kramáře pověsili, skutečně do
dýchala pod jejich nemotornýma rukama po
slední špetka poctivé loyaIity, kterou se do
mnívali zachraňovati, a že jim a dynastii jejich 
zbývají už jen policajti, špiclové a zbabělci. 
V rozkazu vrchního armádního velitelství ze dne 
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24. května 1915, kterým dodatečně o.důvodňuje 
zatčení Kramářovo a Scheinerovo podepsaný 
arcivévoda Bedřich, uvádí se, že v Čechách 
existují, až dosud úřady ničím nerušeny, tři 
korporace, jichž tajným cílem jest uskutečnění 
českých snů, t, j, samostatnosti koruny české 
a uherského Slovenska: Národní rada, Česká 
obec sokolská a Volná myšlenka. Tento cíl 
sám je vrchnímu armádnímu velitelství vele
zrádný, i když samo ve svém vynosu praví, že 
"zatím ponechávají Čechové nevyřízeno, v jaké 
formě tohoto cíle má být dosaženo", a i když 
samo konstatuje, že, jak se zdá, "o této věci 
panují různá mínění, počínaje habsburskými < 

10yalisty a konče republikány". Nejdůležitějšími 
osobnostmi obo.u prvých spolků jsou prý dr. 
Kramář a dr. Scheiner. Proto jsou oba zatčení 
bez jakýchkoliv důkazů konkretní velezrádné 
činnosti. Také později až do vynesení rozsudku 
jich proti dru Kramářovi neměli. První jakýsi 
důvod podezření jim opatřilo teprve samo 
zatčení Kramářovo: číslo Denisova časopisu 
válečného "La nation Tcheque", nalezené u dra 
Kramáře v kapse, 

Pročítáme-li akta Kramářova procesu, jako 
bychom slyšeli posměšnou písničku Hugova pa
řížského uličníka-hrdiny Gavroche: "C'est la 
faute ft Rousseau, c'est la faute ft Voltaire" 
(Tím je vinen Rousseau, tím je vinen Voltaire). 
Poněvadž přímých, positívních důkazů jakékoliv 
velezrádné činnosti za války proti dru Kramá
i·ovi nebylo, zajisté že nejen snad pochybná 
ctižádost vojenského zástupce l zahráti si na 
dějepisce a kritika české politiky a veřejného 
života předválečného, nýbrž přímý rozkaz a 
vůle těch, kteří jej poslali, chtěly tomu, aby 
celá předválečná činnost Kramářova byla vy
ložena jako velezrádná předehra a příprava 
k válce. Novoslovanské hnutí, jež, jak každý 
věděl v Čechách, nesplnilo ani nejskromnějších 
kulturních cílů, které si stavělo, vylíčeno s úžas
nou násilností a neomaleností v zacházení 
s fakty, jako hotový velezrádný komplot a pro
tože s tím ovšem nesmiřitelně kontrastovala 
posítivní rakouská politika Kramářova po. celou 
tu dobu až na sám práh války, dosvědčovaná 
nejen literaturou, nejen sněmovními akty, nýbrž 
i řadou excelencí, které defilovaly před soudem, 
charakterisován dr. Kramář tu í v novoslovan
ství jako zchytralý lhář, který svou politikou 
rakouskou maskoval svou ruskou zradu, a to 
prý nejen proti vládě, nýbrž i proti vlastnímu 
národu. Tomu hledisku podřízeno vše s neostý
chavostí, která překonává daleko známé slovo: 
Dejte mně dvě slova a já vás přivedu na šibe
nici. A právě proto, že tou metodou byly 
s drem Kramářem a jeho domnělým velezrádným 
podnikem počínaje pro žalobu hrozným datem 
Slovanského sjezdu r. 1908 v Praze spojovány 
kdejaké zjevy našeho národního života, kterým 
žaloba nerozuměla nebo nechtěla rozuměti, je 
dr. Kramář vinen vším, jako v popěvku Gavro
cheově Voltaire a Rousseau, pak však proces ať 
již úmyslně nebo z hlouposti jeho původců ne
vede se jen proti dru Kramářovi, nýbrž po 
pravdě proti celému národu, proti veškeré jeho 
politické a duchovní podstatě. Příkladem tu po-
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sloužilo zase sokolství, kterým se ,soud J žalo?a 
d bnY zaby'valy, zejména na zaklade bys.tre, 

po ro e ., , b Y Kuznuna-
ale jednostranně pozoru)1cl rozury v v' 
Karavajeva: Pro nahodilý fakt sou.casne p<?ra-

d 'h sletu sokolského a slavnost! Palackeho, ane o , v v 'k m 
kt ' dr Kramář J' e slavnostmm recm e , 

oere . d t' vl' k to jest sokolstvo jako po sta ny c ane 
ďapn:ovoslovanského velezrádného koymp,lotu, 
a~koli dr. Kramář právem uvádí a. ~lysem ~o.
kolští svědci podle pravdy mu musIll potvrdlh~ 
že se sokolstvím nem~~ té~ěř styku a rozhodne 
na ně nevykonával mJakeho vhvu. 

Je přirozeno, že proti žalobě tak neP.octi~é 
měl dr. Kramář mravně snadné postav~n: .a .z~ 
mu bylo hračkou bod za bodem vyvrabh JeJ~ 
kombinace pro každého - vojenský sou?v arc

! 

vyjímaje. Není také divu, že se dr. Kr:-mar ne
může zdržeti spravedlivého rozhorlem a vzru: 
šení, když jest mu hájiti upřímnost s.vé rak?us~e . 
politiky, kterou podle jednoho z neJ?ehorazne j -

ších výroků žaloby prý provozoval, Jen n~ yoko, 
aby nabyl vlivu uvnitř a stoupl pry ve vaznost 
u vlastního národa. 

Ale _ a to je nejkrásnější moment celého 
procesu _ dlužno po pravdě říci, že i tam, k~: 
běželo. o období válečné, kde tudíž dr: Kra.mar 
celé pravdy říci nel?ohl. a n~směl~ obhajoba Jeho 
je důstojná a neboJácna a Jde az ne: s,::nu mez 
toho, co člověk může říci, nechce:h pnmo p~: 
dati svůj krk oprátce. Tam, kde háJ~ dr. K~ama.~ 
své pasivity vůči vedení války, sveho pr~va J~ 
neschvalovati, tam, kde i tváří v tvář k vSltU~cl 
válkou vytvořené hájí svých nezten~.enych 
sympatií k ruskému národu a k F~ancll, kde 
odůvodňuje SVU) doznaný odpor p~oh p~sla~ec
kému projevu loyality nebo proh povestnemu 
orovolání slávy Vilémovi pražským starostot;, 
povznáší se jeho obhajoba k obecné platnosh: 
to nehovoří již politik, jemuž nádavkem k~ 
shroucení životního díla, p~kud jím ~ělo být! 
smíření Čech s Rakouskem, Cech, ktere bYypr~s 
to zůstaly slovanskými, nýbrž 0J?r~vd,: mluvcl,nt
ro.da, který s ním sedí na lav1c! obzalovanyc . 

Poslanec Václav Klofáč zatčen ,~y1 již sptvl 
měsíc po vypuknutí války dne ,4. zan 19~4. 0-
nětem k jeho zatčení byl dOPiS, zaslany ~l;1 k~ 
Švýcar, který ovšem úřadům o vlastm neJav ~ 
činnosti adresátově nepověděl a nel?ohl'pov~det! 
ani zbla, Dopis ostatně vskutku byl Jen pod~e~em; 
ne příčinou, Příčinou byla před~álečna pohhcka 
činno.st Klofáčova, právě tak Jako u o~ra Kr!".
máře a snaha, ujistiti se jeho o~?bou st,;!, co stU). 
Byla to čirá zvůle, jako bylo Clrou zvuh ~ b~z
příkladným případem justičním, ž~ se "vysetro
vací" vazba jeho protáhla až d? leta :o~u 1?17, 
a jako bylo zvůlí podřízení Jeho, ve,:! vOJ,en
skému soudu, ačkoliv mu nemohh, ani vzda!e
ným podezřením vytýkati jakoukolIv ~elezr~d
nou činnost za války a pravomoc vOle~ske~lO 
soudu se ani zmíněným již císařským nanz':ntm 
odůvodniti nedala. K projednání případu Jeh?, 
před soudem pak již pro červencovou a:nnestll 
r 1917 nedošlo. Žaloba sepsána nakvap pre~,z.a
hájením-říšské rady a pro ně; teprve ~ater:a~le, 
zabavené v obsazeném Srbsku, daly ::alobe Ja
kýsi věcný obsah, který však s domnelou vele-

zradou Klofáčovou souvisí tak mál~, t ako v~c 
jihoslovanského žurnalisty Rudolfa GlUma, s mm 
spoluobžalovaného, s vlastní věcí KlofáyČo.vou; 
Zato však žaloba s neostýchavou otevreno.sh 
přiznává se k t?mu, co Již od počátku vá~k~ 
nebylo taj emstVlm, byVSl dotvrzeno mnoh~ml 
persekučními kroky, že je totiž ne:mířer:a ~eJe~ 
proti obžalovanému, y nýbrž proh ~ele, Jedr:e 
straně politické v Cech~~h" str~~e yn~rodne
sociální. Býti národně-soclalm~ pr~s~u.s~;kemyza 
války bylo přitěžující okolnost:, by!~ JeJlm prc:
dákem bylo málem samo o so~e zloc:~e~. Ant:
militaristické hnutí mládeže nar.-soclaln; a an,tl
militarístickýproces z r. 1909 ulpěly vOJens~y:~ 
kruhům dobře v paměti a ony V~T1zoy~al~ Sl jej 
teprve teď - po druhé - po svem,. !lzr:e ~ po 
vojensku. Proto také brzy po vy~las~r:l valky 
bez dlouhých soudních proced~r pre~acl to.~oto 
hnutí s dnešním poslancem Spatnym vce~e 
octli se v internačních táborech .. Bylo .to neza: 
konné, jako celá neslýc~aná ins.ht~ce !ntern:-c~ 
a konfinování se všemI hroznyml pruv?,d~lml 
zjevy surovosti těch, jichž k tomu bylo UZ~Va!lO, 
ale aspo.ň nemlu~ilo a nej~dnal? se ve Jmenu 
spraved~nosti. VOjenský :ez.l.~ vsa~ dlo.~ho ne
zachoval této opatrnost!: JIZ v uzasne,m roz
sudku náhlého soudu moravskoo.stravske~o n~d 
redaktorem Kotkem, popraveným v ?redva
noční jitro roku 1914, v rozsudku,v ktery byl za 
republiky příslušným soudem prezk~uma~ a 
zrušen pro několikeré porušení vedo~~lCh z~~ad 
trestního řízeni a nezákonno.st od zacat~u a~, d~ 
konce, výslovně se praví, že "n~rodnesoclal.~~ 
proudy v Čechách a na Mo.rave p~dryly JIZ 

značně mysl části čes~ého lidu v t:chto ze
mích" _ a tak souzena Jest bez rozpaku s redak
torem i strana, či lépe řečeno pr~ stra:I?:~ 
redaktor. A vojenská justice zůstal.~ Sl. pa~ Jl~ 
věrna. Proto i žaloba proti Klofacovl, vudc! 
strany, vychází ze sumárního, pře.dI?okladu 
o důsledné a cílevědomé podryvne 'prac~ .stran~ 
t{proti trvání mocnářství, o vědom~ souc:nnosb 
s největšími jeho nepřáteli a úplné, shode sl1:r-
ganisovaným útokem vš~slovan~~Yn:" a ve ?
srbským. proti jsoucno.stI mocnarstvl . -. Pu
sobí dnes, po. letech, neodolateln~u ~omlkyou 
a působilo tak zajisté i tehdy ve vezem ?a za: 
lovaného posl. Klofáče,. kte:~ho podl,e svedecthv~ 

I v YUO ani' v nejhorslch dobach dlou e spo uvezn l' 
vazby humor neopouštěl, když. ž~10ba pos eze 
mu doručená s vážnou tváří CItUJe mu z roz
hodnutí nejvyššího. zeměbranec~ého soud~ l'e 
věci Chocově a společníků verdikt nad Vac a
vem Klofáčem již do zásoby a napřed: ,,~edak
tor a říšský poslanec Klofáč je vůdčí~ cle?~m 
strany, jež válečným soudem, po y,SVe~Oml~~m 
prozkoumání výsledků soudního ~lzent ? cm
nosti této strany právem označena Jako stat~,~e
přátelská." Rozhodnutí to bylo ze dne 28. ,nln~. 
1916 ale nebezpečného vůdce strany p~okazane 
stát~ nepřátelské věznili klidně dále Jako vy
šetřovance, a nebýti svolání par1a~entu a ~s!y: 
chu před ním, nebyli by snad ant. teI:~y J:ste 
žaloby podali. Svítalo již od rus~ého ~?zaru 1 ve 
vojenských hlav~ch a nebylo SIly, pnpad Kra-
mářův opakovab. 'lk 

Aug. Ší'p: Persekuce čsl. národa za va y. 
. Památník odboje 1924. 
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Proces proti dvornímu radovi 
Oličovi.*) pasl. dru Soukupovi. 

red~ktorům Času a spol. 

pův. tel. .:....- Z Vídně dne 14. listopadu. 
Dne 13. listopadu - jak jsme včera ozná

mili - započalo se před zeměbraneckým diví
sijním soudem ve Vídni veřejné líčení pro vele
zradu atd. proti 10 obžalovaným, jímiž isou: re
daktoři Času Jan Hájek a Cyril Dušek, obchodní 
sluha Bohumil Mareš z Prahy, Aloisie Linhar
tová, choť malíře písma, absolvovaný právník 
Jaroslav Kabrle, bank. úřednice Marie Sychra
vová, studuj ící Vladimír Karel Herman, říšský 
poslanec a advokát JUDr. František Soukup, 
Anna Benešová, choť profesora, a dvorní rada 
Olič. 

Žaloba proti dvor. radovi Oličovi zní pro zločin 
nadržování a přechovavačství podle § 214, proti 
ostatním obžalovaným pro zločin velezrady po
dle § 58, proti Vl. Karlu Hermanovi kromě toho 
na zločin neuposlechnutí výzvy k narukování. 

Líčení předsedá plukovník Gustav Seydl a 
řídí je nadporučík-auditor dr. Robert Peutel
schmied. Vojenské návladnidví zastupuje nad
poručík-auditor dr. Frank. Jako obhájci interve
uuji dr. Alfred Meissner, dr. SeiHert, dr. Ran
dula a dr. Morgenstern. Líčení potrvá několik 
dní. 

Večer ze dne 13. listopadu 1916. 

v Z P O m í n k a z v í d e ň s k é v ě z nic e. 

Když jsem byl dodán v létě r. 1916 do posád
kové věznice vídeňské, byly poměry v této věz
nici ještě dosti přísné. Ve Vídni již tenkráte po
čaly se - daleko pronikavěji než v Praze -
jeviti nedostatky zásobovací; dozorčí personál 
a také sami profousové počali trpěti špatnou 
výživou, aie poněvadž to byly teprve prvé po
čátky, byla kázeň ve věznici ještě strohá. Na 
nováčka tyto poměry pochopitelně dolehly tíží
věji než na ty, kdo již se přizpůsobili a dovedli 
si nalézti cestičky eventuálního ulehčení, byť 
ulehčení toto v té době bylo ještě dosti malé a 
řídké. 

Byl jsem uveden přímo do samovazby, která 
byla ve věži, do postranní cely druhého 
poschodí, obrácené k hlavnímu průčelí společ
ných vazeb. Dr. Rašín v té době totiž již nebyl 
uvězněn ve. věži určené pro samovazbu, nýbrž 
ve společných vazbách, ve zvláštní menší cele 
prvního poschodí, společně s panem redaktorem 
Vincencem Červinkou a panem účetním Zama
zalem. Jak mne profous MikiewÍcz informoval, 
byH tito vězňové zvláště hlídáni a styk s nimi 
dosti znesnadněn. Poněvadž mně však záleželo 
na tom, abych Rašína mohl pozdraviti, zpro
středkoval profous M.ikiewicz oznámení, že jsem 
do věznice přiveden. 

Ve věznici byl přísný zákaz, že žádný z vězňů 
nesmí hleděti z oken. Malá okna byla 

*) Dr. Edvard Beneš bydlil v jeho domě adv. r. Olič 
byl stíhán za to, že po odchodu Benešově za hranice mu 
uschoval bedny s knihami. 
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~éměř u stropu, takže bylo třeba vylézti na ně
Jaký vyšší předmět, aby okna bylo lze do
sá?nouti. vK~~dý den v 5 hodin, po tak zvané pře
hhdc: veznu, byly, cely na. yeškery závory 
u~avreny, profousove se vzdálIlI a nebyl z cely 
mkdo za žádným účelem puštěn. Jednoho dne, 
brzy po mém zatčení, slyším po 5. hodině odpo
lední starý signál, kterého Rašín užíval od dob 
"Omladiny". ' 

Vyskočil jsem k oknu a vidím - jako by to 
bylo dnes - v okně protilehlé věznice ,usmě
vavou tvář dra Rašína, který hlavou mi kynul. 
Volám naň: "Jaký postup?" chtěje se informo
vati, jaká taktika jest nej lepší při jednání s vo
jenským soudem. Křikl, na mne: "V ničem nepo
voliti a nic jím neříkati!" A zmizel. Několik na
šich výkřiků vzbudilo totiž pozornost stráže, 
která se obracela k oknu dra Rašína, takže jsem 
měl dosti času, abych seskočil také. 

V těchto několika slovech byl celý dr. Rašín. 
Jak vystupoval ve věznici, jak si počínal před 
soudem a jak se choval i v době svého žalařo
vání za těžkých podmínek v Mollersdorfu. 
Dr. Rašín byl vždy stejný. Byl, co na člověku 
nejvíce lze ceniti: mužem v plném a krásném 
slova smyslu. 

Dr. J aroslau Preis. 
Rašínův památník. Praha 1927. .. 

M oje n e j těž š í ch víl e 
v k r i min á I e. 

Než odejel Eduard Beneš v létě r. 1915 do 
Švýcar a do Francie, sešli isme se několikrát 
v bytě Přemysla Šámala. Byl tu ještě Antonín 
Hajn. Při těchto konferencích čtyř spočívalo 
přirozeně největší risiko na Přemyslu Šámalovi. 
Jeho odvaha stejně jako rozvážnost a klid byly 
podivuhodny. Při jednání bylo zvláštězdůraz
něno, že v zájmu věci nebude jméno nikoho z nás 
nikde za hranicemi vysloveno a zejména, že ne
bude k nikomu z nás vypraven žádný posel, ježto 
policejní orgány nám byly skoro stále v patách, a 
účel poselství byl by takto snadno zmařen. Bylo 
také známo, že za hranicemi, zejména ve Švý
carsku, se všecko jenom hemžilo rakouskými 
detektivy. . 

Když mně pak bylo v říjnu 1915 v redakci 
Práva lidu sděleno, že mne již dva dny hledá 
nějaký důležitý posel ze Švýcar, byl jsem od sa
mého počátku skalopevně přesvědčen, že jde 
o nejapný policejní trik. V tomto přesvědčení 
jsem byl utvrzen již tím faktem, že pověstný 
knoflík ze Švýcar byl mně odevzdán veřejně 
před třetí osobou, jež vedle mne stála, že mně 
takto veřejně byly ukazovány i šifry, ačkoli 
jsem žádného šifrového klíče neměl, že posel 
mluvil o Hájkovi, ačkoli red. Hájek. jemuž měl 
být knoflík doručen, již dávno přes půl roku 
v Praze vůbec nebyl, a já sám o tom, že by on 
byl spolupracovaL neměl ani tušení a konečně 
po rozmluvě s Přemyslem Šámalem, drem Her
benem a ředitelem Ústřední matice školské Bě
lehrádkem, jenž měl tehdy seznam četných 
členů Maffie, se toto moje přesvědčení rovněž 
ustálilo. 

Mé předpoklady a hlavní cil, oznámením po
licii demaskovat, ji kompromitovat a na příště 
podobné provokace ztížit, se nesplnily. Ze Švý
car byl skutečně poslán posel ke mně, ačkoli 
jsem o tom nevěděl a s nikým o věci nejednal. 
Ve Švýcarsku neměli tenkráte o skutečných 
poměrech u nás ještě řádné představy. Tento 
případ stal se ovšem výstrahou a poučením pro 
budoucnost a snad mnohému těžšímu nedopa
tření budOUCÍmu se jím zabránilo. 

Byli jsme zatčeni. Na policejním ředitelství 
pražském byly mně sděleny výpovědi spoluobvi
něných a mezi jiným také podrobné znění úst
ního vzkazu do Prahy. V tomto vzkazu bylo 
mezi jiným, že z Davosu ve Švýcarsku přijde na 
"starého mlynáře" bedna. Bylo zřejmo, že v té 
bedně budou v prkneéh zadělány důležité šifro
vané zprávy. Tušil jsem, že tím mlynářem může 
být jenom starý pan Štěpánek, že po bedně bude 
provedena šílená honba,. že všechny poštovní a 
nádražní úřady budou v permanenci, a že šifry 
budou pravděpodobně i přečteny, poněvadž ně
jaký klíč na policii skutečně již měli. 

A tu nastaly okamžiky pro mne nejtěžší. Byl 
jsem čtrnáct dní sám v cele policejního ředitel
ství v druhém poschodí. Naproti mně byl Jiří 
Skorkovský, jenž tam zuřivými kroky měřil celu, 
poněvadž byl již řadu měsíců ve vazbě pro ně
jaké udání ze Švýcar, že chtěl provést - atentát 
na arcivévodu Bedřicha. Dole na dvoře policej
ního ředitelství bylo viděti procházeti se pí Be
nešovou a pí Linhartovou. Všude byl klid - jen 
z třetího poschodí policejního ředitelství, z kan
celáří státní policie, bylo slyšeti nepřetržité 
rány, jako když něco rozbíjejí. Tenkrát jsem 
si živě představoval, že tu avisovanou bednu 
z Davosu u "starého mlynáře" již chytili, že 
ji dovlékli na státní policii a zde ji drtí hřebík 
za hřebíkem a prkno za prknem, jen aby se 
dostaH k šifrám. Živě jsem viděl, jak z těch šifer 
luští řadu jmell, jak již rachotí automobily, jak 
jeden nový deHJ:lkvent se tu sváží do c-el za dru
hým, deset, dvacet; třicet a kdo ví kolik, a že 
proces bude sumární a krátký. Vždyf potře
bovali a hledali jen jeden doklad, a mašina by 
byla padla bůh ví na kolik nejlepších českých 
hlav. Všechny další styky se zahraničím by byly 
rázem přervány, a kde by byla hned náhrada? 

To bylo nekonečných, ukrutných 14 dnů. 
A na státní policii nepřetržitě roztloukali dál 
den za dnem a konce' to nemělo. Co to mají? 
Jednu bednu nebo dokonce víc? 
Konečně po 14 dnech přišel rozkaz, že máme 

být dopraveni k vojenskému soudu do posádko
vého vězení na Hradčanech. Byl jsem ještě jed
nou zavolán na státní policii a zde se mi 
čtrnáctidenní záhada konečně vysvětlila. Po
licie nechytila docela nic, žádné bedny z Da
vosu se tu nerozbíjely, byly to jen rány truhlářů, 
přibíjela se okna, přidělával nábytek - slavná 
státní policie se stěhovala. 

Cesta do kriminálu na Hradčany byla tedy už 
neskonale veselejší. Bedny z Davosu zmizely 
navždy, a 'vojenský soud nezjistil za celý rok 
vyšetřování ani jediného nového faktu. 

Na Hradčanech nebylo smutno. Klofáč byl 
nálady optimistické a hoši .,aviatikově" z pro-
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cesu "ruských" letáků nesli svůj osud s Matě
jovským st. zmužile a odhodlaně. Dny naše 
byly tu však sečteny. V poslední chvíli přišel 
do kriminálu nový profous. Ovládl celý kri
minál úplně. Týden po jehe příchodu došel roz
kaz, abychom byli dopraveni do Vídně a nový 
profous rozhodl, že nás tam zaveze sám. Mne a 
Cyrila Duška. Řekl a splniL Takového trans
portu velezrádců "kompliců" ještě nebylo. Ve 
vlaku isme měli ideální svobodu. Ve Vídni pak 
jsme mohli jít ráno sami bez průvodu, ka m jsme 
chtěli. Pan profous na nás jen žádal, abychom 
byli u něho zpět v čas, aspoň v 5 hod. odpo
ledne, kdy nás chce odvést do kriminálu. Také 
se toho dočkal. Nás nikoho ani nenapadlo pů
sobit mu obtíže nebo snad prchat. ° 5. hod. 
odpolední jsme se již hlásili v pověstném vo
jenském kriminále a rozloučili s geniálním praž
ským profousem Steinem - Gabrielem Chlád
k~m, jenž se na základě padělaných dokumentů 
v době nejdivočejší rakouské persekuce ve svě
tové válce zmocnil druhého. největšího vojen
.ského kriminálu v říši, a celé čtyři měsíce tu 
neobmezeně vládl nad veškerým personálem 
a 800 vyšetřovancú a trestanců. Rekord jistě 
světový a nikde nepředstižený ... 

Ve vídeňském kriminále bylo jako v úle ... 
Internacionála velezrádců z celé říše. V cele, 
která byla určena pro těžký žalář na devět 
osob, spalo nás 1-8. Byl tu výtečný Chorvát, 
přítel Giunio, byl tu poštorenský starosta 
Havlíček, dr. Kvítek z Brna. Češi, Rusové, Po
láci, Italové, Chorváti, Slovinci - žádný Němec. 
Právníci, kněží, redaktoři dělníci, obchodníci, 
inženýři. Byl tu i - Petr Bezruč. Těšínský 
markýz Géro vyrval i jej z jeho klidného úřadu 
na nádraží v Brně. Z okna jsme se dívali na nej
větší tehdy sensaci kriminálu, dra Kramáře, 
Rašína a Červinku - pod bajonety. Zamazal byl 
ve společné cele a chodíval na procházku 
s námi. 

Jedno jsme tu cítili všichni. Kriminálem šel 
duch revolty. Vojenská vazba byla plemeništěm 
velezrady. Kdo sem přišel ještě nerozhodnut, 
v kriminále se stal velezrádcem na žÍvot a na 
smrt. Poměrně snadno je~t ovšem i v kriminále 
tomu, kdo může spát s klidným vědomím, že 
o jeho nejbližší lidi je postaráno. Ale heroismem 
jest snášeti klidně kriminál tomu, kdo se každý 
den chvěje vnitřním zděšením, jak je jeho ro
dina venku živa a nepropadne-li bez něho 
hladu, zoufalství a zkáze. A toho heroismu bylo 
zde mnoho. Když tu byli čeští lidé po prvé 04- . 
souzeni k smrti, byli mezi nimi mnozí, kteří 
z úzkosti o osud rodiny do rána úplně zeše
divělí. Později rozsudky smrti zevšedněly. 
Jeden provaz více nebo méně - bylo již lho
stejno. - Lidé s provazem na krku chodili tu 
klidně, jakoby s vyznamenáním. Všechny je nesla 
vysoká víra, že žÍvot jejich, lidí smrtelných, 
bude přece jen delší nežli život Rakouska. 

Pan Preminger dodělal Kramáře a chytil se 
Masaryka. My byli k tomu jen stafáží. Ale da
leko s námi nedošel. Vyhrnul rukávy, aby 
Evropě ukázal vojenskou justici rakouskou. 
Sbiral proti Masarykovi materiál po celém 
světě, naplníl tím šest skříní, ale s námi ku-
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předu nemohL. N a ~o?ec: od obžal~by prchl a 
v jeho díle nastoupd Jmy. To se uz Rakousko 
počalo chvět ve svých základech. Hlavní líčení 
v našem procesu bylo rozvrženo na několik 
měsÍCů, ale trvalo jen čtyři dny a nedošlo ani . 
ke konstitutu všech obžalovaných. Celé řízení 
bylo za účelem doplnění náhle přerušeno _ 
nahodou v den úmrtí Františka Josefa _ ale 
víckrát již obnoveno nebylo. Přišla amnestie _ 
~ J?o ní koncentrované útoky v parlamentě 
1 mImo parlament. . 

Pan Marcus Preminger se v duchu smál, když 
psal v žalobě, že zanícení stoupenci prof. Ma
saryka za hranicemi nazývali ho již v r. 1916-
presidentem československé republiky! Jak mu 
:připadalo tenkrát absurdním pouhé pomyšlení, 
ze by se tak mohl svět obrátit, aby si prof. Ma
sar~k vyměnil úl~hu s_ Karlem Habsburským _ 
prvy z vyhnanstvl do Cech na Hradčany a druhý 
z Hradčan do vyhnanství - do Švýcar ..• 

. Kdo ve Vídni mezi Němci tenkráte již nejdále 
VIděl, byl náš dobrý, obětavý, neohrožený a 
nezapomenutelný obhájce dr. Zeitfahrt. Ten již 
~enkr~te, v r. 1,916, nám říkal: "Pamatujte si to, 
ze dOjde na ma slova: Vy budete mít svou re
publiku!" - A tato jeho slova se naplnila do 
posledního písmene. 

Drahý dre Zeitfahrte, náš pozdrav bude vždy 
letěti k vám! 

Dr. Fr. Soukup. 
V. červinka: Z doby persekucí a kriminálů. Praha 1920. 

Jf 

V í d e ň S k á b a s t i 1 a. 
(článek psán r. 1917 pro "České snahy", kde propadl 

celý censuře.) 

Po Husově oslavě v červenci 1915 v inter
nátě gollersdorfském dostal jsem se po prvé za 
s~ého života do Vídně a hned do pověstné bas
hly. Protože v Gollersdorfě k 5001eté paměti 
mluvil jsem o jeho filosofii, byl jsem ovšem 
o~žal~)Ván z velezrady. Podezřelé z velezrady 
dav ah do samot garnisonní věže a tak normál
ním spravedlnostním postupem byl jsem tam 
zavřen i já. To ostatně není nic důležitého' se
děl-li !a~ tak dlouho Kramář, proč by tam tedy 
n~zavreh mne? O tom také nechci psát nýbrž 
o té věži a jak se tam ve 20. století naÍdádalo 
s vyšetřovanci. 

asimilovanec, náš nejvyšší pán a ochranitel sa
mot. Na takto zbitého vyšetřovance chodili se 
k:?m,ě .Tesc,I:i~ského a ?olatschka, kteří byH 
pnmyml strazCl samot, dlVat okénkem dveřním 
všichni té doby v posádkové věznici ustanovení 
profouso;ré, nevyjímaje ani těch, o nichž později 
Jsem slysel ve společných celách, že jsou sluš
nější; skákali podobni Indiánům se smíchem 
v tváři přede dveřmi, nasytivše se pohledem na 
mukách týrané oběti .. . 

Tak bývalo častěji ... Přivykl jsem té hrůze. 
.Jedné však snésti jsem nemohl a museli mne 
přeložiti do společných ceL Bylo to začátkem 
září. Do i edné kobky v druhém poschodí, kdesi 
vedle kobky Kramářovy, vsadili vojáka. Pře
paden hrůzou samoty, tak aspoň mi později vy
pravoval, rozbil okno a volal šíleně do vězeň
ského dvora. Viděl jsem, jak k němu spěchá 
pět vojínů stráže s nasazenými bodáky, řada 
všelikých šarží a na konec za chvíli za nimi Te
schinski . . . Veliká skupina ozbrojených lidí 
proti jedinému bezbrannému v kobce. Sotva 
Teschinski mohl doběhnouti nahoru, volání vo
jínovo přeměnilo se v strašlivý křik a chrop
tění, jako když se zabíjí... Celá ohromná bu
dova vězeňská otřásá se mohutným: hanba! fuj! 
na znamení protestu. 

Teschinski doběhl, vrhl se na vojína, sám mi 
vše postižený později vypravoval, rozťal mu 
rámě a pak šikmo přes obličej hlavu ... Vše 
utichlo - pak viděl jsem, jak snášejí zkrvavělé 
bezvládné tělo, krví zbrocenou šavli nese voják 
k smrti odsouzený, dobrovolný slídič, bydlící 
vedle mne. Pak snesli a naházeli před mé dveře 
krví prosáklé přikrývky. 

Vší silou bušil jsem na dveře své kobky, až 
mi otevřeli, chtěj e poskytnouti lékařské pomoci. 
Odmítli mne, že se voj ín pořezal sklem ... 

Po obvazu šikovatelem z "marodky", který 
dole ve věži se silně zlobil a hrozil udáním, nebyl 
těžce zraněný ponechán v nemocnici vězeňské. 
Patrně v domnění, ·že zemře a aby nepověděl snad 
v poslední chvíli života v nemocnici, í ak se vše 
sběhlo, nechal jej v bezvědomí, aniž zavolal 
lékaře, Teschinski zavřít do pověstné jeden
adevadesátky . .. a občas chodil se tam dívat. 
Nespal jsem celou noc. Sám o čtvrté ho
dině přišel se podívat první na svou obět Te
schinski. Obět tentokráte neumřela ... 

Poslal jsem o této hlůze rukama vyšetřujícího 
soudce dopis svému advokátu a byl jsem dán 
do společných cel. 

Bydlil jsem v 'kobce č. 98. Naproti mé špe
l':t;ce k pravé straně bylo č. 91. Všecky tyto 
pnzemní kobky byly celý den v přítmí, fedena
devadesátka byla však čímsi zvláštním. V ní 
byla kromě tmy ještě provazová klec a svě
rací kazajka. Přestoupil-li některý vyšetřovanec 

. nějak domácí kriminální řád a byl-li v lásce u pro
fousů, zatáhli jej do této 91 - tu jej zbili do 
krvava, vynesli před mé dveře slamník, zbitého 
svázali svěrací kazajkou a hodili jej do klece 
na holá prkna ... Odtud vycházelo pak ono pří
~erné noční dlouhé, často opakované - ách ... , 

Při první návštěvě své ženy, po události, po
věděl . jse~ o těch hrůzách v samotách před
sedov! vOjenského soudu Motlovi a řekl jsem 
mu, že snad ani soud neví, že ve 20. století 
v rakouských věznicích se bije. Teschinski brzy 
nato ze ~ávodčího stal se· šikovatelem a pak 
profousem, společně s Polatschkem poslán prý 
pak jako kat do LubHna ... 

jež rušilo samotu. . 
Tuto práci prováděl, jak z mého okénka dveř

n~ho jsem pozoroval, závodčí Teschinski, bývalý 
CIrkusový zápasník, dobře vychovaný vídeňský 
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Fiat justitia, pereat mundus! 
Dr. B. Vrbenský. 

Žípek Alois: Dokumenty naší národní revoluce. R. 1. 
Praha 1923. 

<---j 

V t á bor e i n t e r n O van :ý ch. 

Zamykajú nás o pol 9 večer na klÚč. 
Pred večorom šli sme sa ešte na hodinku 

prejsť. Prechádzame sa na priestrannom, štvor
hrannom, kasárnickom dvore. Priestor vysypaný 
drobnom štrkom a koňskými kopytami ubitý 
ešte pred vojnou, zarastlý je drobnou trá
vičkou, miesty úplne vyschlou, miesty bledo
žito-zelenou. Na dvore velikého štvorca sú bu
dovy: tri pavilony pre obyčajných internova
ných z rava, 3 pavilony pre arístokraciu inter
novaných z prava, v predu poschoďová budova 
pre vojenskú stráž, pre dóstojníkov a pre žalár. 
Vzadu kantina, kúpeT a desinfekčné oddelenie. 
Tie tri pavilóny z rava - sú bývalé kasárny 
maďarských husárov, za nimi sú šopy a skla
diská (ovšem teraz už úp lne prázdne), umrlčia 
komora, dlhá zahrada. Celý pdestor ohradený 
je múraným a čiastočne (u zahrady) dreveným 
plotom. Stráže s nabitými puškami stoja okolo 
pavilonov a na cestách. Rozumie sa, že vo dne 
i v noci. Ale z týchto stráží nejde žiadna hrúza: 
sú otrhané, biedne živené, reservisti z okolí
tých dedín, pološediví starci, ktod vrúdne 
pozdravujú a prijmú cigarety a iné dárky po
krmové . .. Keď sa zjaví náhodou strážmajstr 
Palásti, kráčajú vojensky, keď sa ztratí z očú
sadnú do trávy, složia pušky a buď zadumane 
mlčia, alebo s našimi Srbmi besedujú. Akým 
jazykom? O tom pozdejšie. 

Obvod štvorhranného dvora vysadený je 
drobnými akátmi, s malou riedkou korunou, 
pod ňouž hfadávali sme útočište proti nesne
sitelnej horúcnosti dolnozemského kraja. 

Na predchádzku vyrojilo sa značné množstvo 
internovaných. Tu som uvidel temer všetku 
zn ať tábora, PrechádzaH sa po s~upinách, 
v dlhých radách, akosi po vojensky, rad za 
radom. Eudia soskupovali sa dra pavilonov: 
inteligenti z V. o sobe, zo VI. a VII. tiež, 

Po prvej "ture" všímli si všetky skupiny "no
vého". Ukazovali prs tom na mňa a zvedave, po 
jednom priblížili sa k našej skupine, vyzve
dajúc, čo som za jednoho. 

Všetkých prekvapovalo, že som nie z nich, 
ale domáciu hor s k Ý ob č a nj Slovák od 
porských hranic. Myslím, že 99% nevedelo, čo 
je to Slovák. Preto pridáva1i od porských 
hranic. 

Takého tu ešte nebolo. Čo asi vyviedol, aký 
nový im neznámy zločin? Oni boli zajatci 
z války. Zo Šabca, z Jagodiny, z Belehradu, 
z Macedonie, z Ruska; boli i dvaja Francúzi a 
dv~ Francúzky (vraj špioni), ale domáceho ne
bolo. Asi za dva dní ustálilo sa všeobecne, že 
som - "lekár, náš človek". 

Na prvej prechádzke· musel som dolíčif 
všetko o sebe, o mojom zlo~ine, o pomeroch 
na Slovensku (ktoré sem im označil na mape, 
vyrytej do piesku na dvore), o našich politic
kých, ku1túrnych a československých veciach, 
Kde nešlo slovensky, pomáhal som si nemčí
nou a pópa Pavel tlumočil to populárne _Srbom, 
z nichž veliká vačšina boli rudia negramotní, 
ale o politiku sa žive zaujímajúci. Ukázali mi 
i rt~ských internovaných zajatých. SedeH mlčky 

okolo VII. pavilonu. Povačšine spali alebo le
žali. Ako by nemali ani o čom hovoriť, ani o čo 
sa starať. Otrhaní a úžasne zanedbaní: špinaví, 
neumytí, strapatí, neholení, nestrihaní, zabla
tenL Bol sviatok, deň odpočinku a oni vyzerali 
proti Srbom ako žobráci a vyvrhefovia rud
skej spoločnosti. Odraz bol'ševíckeho Ruska? 
Príčiny tejto strašnej biedy dozve de 1 som sa 
pozdejšie. .. . 

Srbskí zajatci hovorili o Rusoch: "Nemajú 
srdca!" Pokusil som sa vysvetHť pád a úpadok 
ruského národa a mocnej rÍše, abych zmiernil 
kh bolesť a rozhorčenie srbského národa, 
zdeptaného, rozšliapaného Nemcami a Maďarmi 
a v .najkrítickejšej dobe úplne opusteného sil
ným "bratom Rusom" ... 

Ruský cár (hovoril som) zahubil ruskú inte
Hgenciú tým, že policajtským režÍmom znená
videI v nej štát a jeho ustanovizne. Ruský de
dinský "mír" nenaučil mužíka milovaf zem, 
lebo mužík mohol ujsť do mesta, tam sa zde
moralizoval duševne a zbankrotoval i telesne -
a takýto maróder, vratiac sa do obce, zase len 
dostal zem. Za carským Ruskom nestál nikto, 
ani inteligencia, ani robotník, ani mužík. A kým 
sa títo zpamatali, už nastal rozklad, anarchia, 
teror, bolševizmus, Shodili cara-tyrana a po 
ňom nastúpíl ešte hroznejší tyran: nenávist 
InteHgencia nenávídela štát a buržoasiu a mu
žík díval sa bezradne: čo bude? Ruská revo
lúcia musela končit: úplne negatívne pre ruský 
štát a národ, Rusko prežívá krízu niekofko ná
sobnú, štátnu a národnú, kultúrnu, politickú, 
hospodársku, žije svoj decko-junácky vek, 
ohnivý a rahkomyselný ... Toto neštastie naučí 
Rusov vážnosti a čoho sa im hlavne nedostáva: 
národnej solidárnosti ... Naučia sa milovať svoj 
štát a národ a v ňom každý jedon Rus i svoj 
vlastný . a osobný záujem a bezpečnosť. štastie, 
že túto vojnu nevedie Germánstvoso samým 
rozbitým a ujarmeným Slovanstvom. Boli by sme 
ju prehrali na niekol'ko století, boly by zmizly 
s povrchu celé slovanské národy. Nešťastné je 
dnes Slovanstvo; ale tak by bola istá jeho zá
huba ... 

Bolo 1/4 na 9. Ozvala sa píšťalka: signál, 
aby sme nastúpili cestu do kasárne, do paví
lonov. 

·UsadH sme na postele a chystali sme sa 
k odpočinku. V našej izbe nebolo žiadneho 
svetla. Vedli sme rozhovory po tme až do noci. 
Ale čosi - kamsi zjavHy sa po stenách a na 
slamníkoch - "Červení honvédi". 

K ynožÍa ích všeliako, vyparujú postele na 
dvore, ale ich neubúda. V decembri vraj sa 
ztratia, utiahnú sa na zimný spánok. Dotial' len 
trochu trpezHvostL Tak nás tešÍeval stráž
majster Palásti. 

Nebude bez zaujímavostí už teraz označi~ 
stravu v tábore internovaných. Dra zapisiek 
z deníka pravidefné "menu" bolo toto: 

15. VIII. Večera: Šálka zapraženej polievky 
s rezancami. . 

16. VIII. Raňajky: Čierna káva, čÍerny chlieb. 
16. VIII. Obed: Zapražená polievka s rezan

cami (nudlami); rezance posypané strúhanou 
žemlou. 
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16. VHI. Večera: Jako 15. VIII. 
17. VIII. Raňajky: Čiernakáva a chHeb. 
17. YIII. Obed: Vo vode zavarená tekvica 

(tykev) a zemiaky. Nič viacej. Vstal som úplne 
hladný od .,obeda"! 

17. VIII. Večera: jako 15. VIII. 
Maso bývalo raz, dva razy do týždňa. Re

zance, káva čÍerna a chlíeb - to sa opakovalo 
deň po deň. Masť malí si zaopatrH sami interno
vaní., . 

Dr. Vavro Šrobár: Paméifi z vojny a z vazenia. 
Praha 1922. 

V:f; S I ech. 
v J~em zas~ v, ul,ici Tygří. Když mě sem vedli, 
sel. ~se~ ~ JlstY~l1 v o~avami. Před několika dny 
tohz mel Jsem navstevu, která mě značně rozru
šila: byla to choť přítele-žurnalisty, jenž nyní vo
jákuje, Frank jí povolil po velkých prosbách ob
vy,klých deset minut, přivedli mě a když mě spa
tnla, dala se do pláče a nemohla promluvit ani 
slovíčka - jen plakala a plakala. V šedesátce 
nebylo zrcadla, ale já cítil svůj chorobný vzhled 
a úbytek všech tělesných sil, před Frankem 
však nedával jsem znát ničeho a všechny do
sava~í návštěvy)ako by vytušily mé přání, 
nezmmovaly se am poznámkou, ani otázkou po 
mém zdraví - až tato paní ukázala před Něm
cem své slzy nad mou ubohostí. Díval se svýma' 
studenýma očima na ní i na mne, pohled ten mě 
pálil v duši, styděl jsem se za její upřímné slzy 
a rok svého žÍvota byl bych dal, aby jich ne
bylo. Tělo moje bylo slábo a chorobno, duch 
však byl sílen tak, že jsem věděl, i kdyby mě 
byli vedli k šibenici, byl bych šel s hlavou vzty
čenou a hvízdal si vzdornou písničku - a hle, 
nyní přijde návštěva, český člověk, a pláče 
před tím Němcem. Neslyšel jsem dosud lidského 
s.lova od něho, byl vždy upjatý a studený jako 
lItery zákoníku, v psaních, která mi byla posí
lána, zamazával všecka jména, pozdravy zná
mých, zprávy o svatbách a úmrtích a uhnul-li 
se v našich rozhovorech otázkou neb poznám
kou s úřední cesty, měl jsem dojem. že mi na
chystal kličku, že hledá cosi, co před ním skrý
vám, a chce mít dotvrzeno, že něco je, čeho ve 
skutečnosti není. Byl mi bezprostředním zástup
cem systému let 1915 a 16, jenž neznal obvině
ných, ale jen vinníků, jemuž národnostní přísluš
nost dostačila k tomu, aby měl podezření a tři 
napsaná či vyřčená slova mu stačila ke kon
strukci žaloby pro těžké zločiny. A před tímto 
automatem zákona plakala moje návštěva ... 
Řekl jsem nějaký vtip, ptal se po muži jejím. 
dětech, promluvil o počasí, ale pláče jsem ne
zastavil, a tak jsem po několika minutách pro
hlásil, že idu domů. 

. A protó jsem přišel dnes s obavami - můj 
zdravotní stav se horšil den ke dní Kranz ten 
l~~ič zlatni~k~ch krámů, ten d<?brý Kranz' při
nasel denne cItrony, rum, lahVičky koňaku a 
p~pa Declich, můj jediný doktor, připravo~al 
ml z nich lektvary a mediciny, pan Fels mínil 
že se bojí zimy pro mne tady, četař Ktetzer chtěi 
o své újmě oznámit, že jsem nemocep., a klíčník 
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S~onner mi radil, abych se zabalil do dek a 
l~zel. c~lý den, to že je nejlepší prostředek proti 
ZlmmCI. 

, S!o~e:n: obával jsem se ukázat se nějaké nové 
navsteve. 
. Dnes to nebyla však návštěva. Výslech. Me

ntorní výslech, jejž mi byl Frank slíbil v den 
mého zatčení. Dnes tedy - po sedmi týdnech. 

ť-rank, čistě oholen, vytáhl ze zásuvky stolu 
mUi akt. - ztučněl ten milý můj akt velice _ 
podal ml mou kt;tížku Krůpěje a ptal se, vím-li, 
z~ ':" Temps a Tlmes byly články o mém uvěz
nem. 

y Jak bych mohl vědět, jsem hermeticky uza
vren. 

Usmál se, zl~:é čá~ky zablýskly se mu v zu~ 
bech, ale nezacmaL Cekal patrně na někoho. 

Ten někdo nyní vešel. Kadet.feldvebl-tlumoč
ník. Podal mi ruku, což mě poněkud udivilo _ .. 
Frank tak nikdy neučiniL 

Začínáme. Překládám prvou báseň, Frank drží 
v ruc!,: n~mecký překlad, pokyvuje hlavou a kde 
se m?) prekla~ ,rozchází s překladem jeho, roz
hodUJe tlumocntk. Překlad se rozchází často 
místy má Frank pravý opak toho co jsem ver~ 
šem napsal já. f 

J~ to prvý můj zločin - báseň Na památku 
5. hstopadu 1905. Když jsem překlad zhotovil 
:VYSVětlují, z ~eho vb~se~ vznikla. V čas, kdy s~ 
Jednalo o uzakonent vseobecného hlasovacího 
p:áv~. byly, v~liké demonstrační průvody děl
mcke ve Vldm a v Praze. Tisíce a tisíce lidí 
táh!y . ~lice~i, pořáde~ nebyl nikde porušen, 
polIcajtI byh zbytečm - proletariát ukázal 
svou disciplinovanou sílu a tím oprávněnost 
svého požadavku. Nehrozil, mlčel ale mlčení 
to mluvilo. A co já z toho vyvozo~al pro zdar 
tužeb svého národa, pověděl jsem v této básni. 
Několik otázek ještě - potom protokol. Mé 

poznámky a vývody stilisoval Frank velmi 
pěkně, chtěl-li jsem co doplnit, stílisoval vše 
ochotně podle mého přání. 

Je v této liteře zákona přece jen člověk? 
myslil jsem si udiven. 

Přicházíme k druhému zločinu, k básni Hu
manita nemocniční. Zas napřed překlad, potom 
výklad. Jak už trochu triviální traktace veršů 
svědčí, je to monolog chuďasa, propuštěného 
právě z nemocnice. Obsah jsem slyšel v tram
vaji, kde si onen člověk formuloval svůj názor 
světa: dokud jsi zdráv, nikdo si tě nevšímá, 
hladov. si, mrzni, všecko jedno. Chtějí na tobě 
daně; berou tě na vojnu - to dej, jinak jím 
pramc po tobě. Ale zastůněš-li, jaký to chvat! 
Máš postel, obsluhu, jídla dost, najednou jsi 
něčím, oč se stará kdekdo - jako by to ne
bylo jedno, umřít či pojít, .. 

Frar:~ sbír~ z:se mé poznámky pro protokol 
a koncl:- "basen není obviňováním státu ale 
lid~ké společnosti" a studenýma svýma o'číma 
pta se mne po souhlasu. 
. Snad jsem mu přece křivdil: snad je on přece 
Jen .. , 

Třetí zločin: MUDru Frant. Mesánymu: 
Kdybych králem byl, tvou šíji 
ověnčil bych mnohou chloubou. 
Mauriciem, Theoboldem, 
vlastnoruční list pak s holdem 
přivěsil by baroníi 
k jménu tvému -

Překládám - tentokrát není v překladu Fran
kově ani jediné neshody. Ale výklad a důvod, 
proč jsem báseň napsal, byly mu velice nové. 
V únoru t913 mě dr. Mesány operoval a s bez
příkladnou pečlivostí a obětavostí ošetřoval až 
k úplném.u uzdravení do konce dubna. Moje pře
rušená literární činnost, když byla zase obno
vena, nemohla začít jinak, než tímto díkem za
chránci žÍvota. Jeho společenské postavení bylo 
tehdy tuze nepříjemné. žil s milovanou ženou 
bez církevního schválení, nad čímž se počestná 
individua obojího pohlaví pohoršovala, c. k. 
pošta zásadně vracela dopisy, adresované jeho 
ženě, byla-li označena rodinným jménem jeho, 
inu, soud malého města našel svou oběť a sou
dil ji tvrdě a bez milosrdenství, jak takový tri
bunál dovede. Přítel tím trpěl nesmírně a já 
o tom o všem věděl. A zde byla příležitost říci 
mu, jak je soud takových mravníků okolnostní: 
kdybych králem byl a dal mu baronii a řády, 
ohýbali by své hřbety před ním, byl by zdob ou 
společnosti, výtečník, "muž chvalně známý, 
náš" atd. 

uA není v tom trochu posmívání řádům?" 
ptá se Frank. 

"Posmíval bych se jen řádům svým, ale ani ji
nak v tom posměchu není. Důkaz! v prvém kon
ceptu této básně, jenž vyšel i tiskem v Besedě 
Času, zněla třetí řádka: 

zlatým rounem, Leopoldem -
když jsem pak připravoval báseň pro knihu, 
přeměnil jsem verš ten v znění nynější, právě 
proto, abych se vyhnul i stínečku podezření 
takového, ačkoli i v prvém znění posměchu 
není a já úmyslu neměl do té básně jej vkládat." 

Kadet-tlumočník zná náhodou Pardubice a 
dosvědčuje správnost mých výroků. 

A Frank zase diktuje - - člověk, opravdu 
člověk. Ale napadá mi, počkejme na konec. Že 
by měli jen tohle proti mně, že by mě jen pro 
tohle byli zavřeli a drželi - nemožno. Však 
uvidím, co přijde. 

čtvrtý zločin: Po dvaceti letech, Verše, vě
nované památce Omladiny. 

Přeložil jsem je. Frank si opravil překlad, 
který mu byl, bozi vědí kým, pořízen, a nyní 
si vykládáme, co to vlastně Omladina byla. 
Frank míní, že mládenci, kteří mazali orlíčky 
na poštovních schránkách, já, že mladá gene
race Hterární.a politická, která mnoho slibo
vala, leccos splnila, v lecčems zklamala, ale 
konečně posledního slova dosud neřekla; Frank 
jmenoval jména Mrva, Dragoun, já, dr. Rašín, 
Hajnové, F. V. Krejči, dr. Pr.eiss, Soukup, GrOŠi 
Frank mínil, že tajná spoléčnost, která se utvo
řila roku 1893, já, že mocná vlna, která se toho 
roku vevalila v náš českýžÍvot - slovem: 
každý z nás povídal, co věděl. 

A Frank sestilisoval pr;o protokol to, co jsem 
věděl a pověděl já ... 

Jsme hotovi. Frank mi předčítá protokol. 
"Správné 1" ptá se, když skončil. 
"Správné. Ale povězte mi, nenašli jste nic 

jiného v mé literární činností, zač byste 
mě byli mohli zavřít a soudit? Vždyť jsem na
psal spoustu jiných věcí, jež mohly být pro vás, 
závažnější a pro mě těžší _" 

Dívá se na mne svýma studenýma očima a uka:
zuje zlaté čárky v zubech v tichém úsměvu: 
"Ne, my známe jen tohle." 

Podpisuji protokol. 
Frank mě odevzdává domobrancům a domo

branci mě vedou domů. Ulice, život jejich. 
domy, květiny v oknech, výklady, plakáty, 
zlatá záře slunce ve vzduchu - všecko je mi 
už tak cizí, tak cizí. 

V šedesátce stojí naši .. Galiciáni" v pro
středku jizby a pan WHder jimvyličuje chody 
nějakého banketu, papa Declích sedí na mé 
posteli (střeží ji takto, kdykoli odejdu, aby se 
tam nerozložil někdo jiný) a rozpůluje pozorně 
sirky z úsporných důvodů, papa Declich n~-. 
kouří také doutník jako doutník, ale rozřeže Jej 
na drobné kousky a vykouří pak v.e formě ci
garet - člověk, pokud se jeho potřeb týče, 
skromný a spořivý, vůči nám však, přátelům, 
vždy blahovolný kavalir. Vítá mě, podávaje 
ruku, němým úsměvem. 

"Výslech, papa Declich. nic jiného. A teď 
bude veliké, dlouhé mlčení, vejminek života, 
jako je u vás." 

Mé síly isou vyčerpány, dopadám na postel. 
J. S. Machar: Kriminál. Prožito: 1916. Psáno 1917-18. 

Kap. XXIV. Praha 1920. 

Náš d O I tl O r a k o tl S k:f; e:Je i 1. 

Vmyslím-li se v dobu o 4 roky nazpět, zdá se 
mi, že není ani možné, abych vše to strádání a 
tolik útrap duševních i tělesných byl mohl pře
státi. Většina z nás internovaných a vězněných, 
vypravuje-li dnes o chvílích ztrávených v inter
nátech, šperkuje svá vypravování episodami 
veselými, jichž právě v prvé době bylo velice 
poskrovnu. Nikdo nechce přiznati, jak těžce 
nesl odloučení od domova, ten tvrdý vě~eňský 
řád, to neustálé ponižování, ty časté rafinované 
surovosti soldatesky při vší své malomoci, aniž 
by se kde práva a lidskostí dovolal, a že mnozí 
slabších nervů byli na pokraji zoufalství. A přec 
nenašel se mezi námi Čechy nikdo, kdo by jen 
na okamžik o šťastném Výsledku války pro nás 
pochyboval, kdo by přestal věřiti, že barbarství 
Němců a Maďarů dojde spravedlivé odplaty. 
To nás drželo, zvláště když po průlomu u Gor
líce hroutily se naše naděje, kladené v ruské 
bratry. Byl v tom kus "heroismu otroctví", jak 
charakterisuje Mickiewicz slovanskou rac;u. 

Snad byli jiní ještě déle internováni a věz
něni, ale vyhnuli se tím smýkání po různých 
táborech a byli prosti starostí o své drahé doma 
u vědomí, že najde se v Čechách dost lidí, kteří 
o jejich rodiny i o ně dovedou se svědomitě 
starat. O nás nestaral se nikdo. Ba, když matka 
má dožadovala se podpory po narukovavším 
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mém bratrovi, dovedli četníci docela veřejně 
falšovat fakta vedle poukazu na mé internování 
a mou politickou nespolehlivost! - A lidé ti 
ověšeni národními fábory hřejí se dnes na vý
sluní vládní přízně, aby zítra se stejnou servil. 
ností sloužili - bolševictví. To se nezapomíná 
to bolí. ' 

s ~říslušníkr chu,dších vrstev, bylo nakládáno 
velIce surove, byh pro nepatrnou maličkost biti 
~Iáčeni do vězení - hasičské to kolny, kdeŽ 
cast? karabáčem mrskáni, musili spáti na holé 
zemI bez pokrývek atd., a když jsme se proti 
tomu ohrazovali a přednosta p. Vochoč to ital
ské inteligencí vytýkal, že k čemusi podobnému 
klidně přihlíŽÍ, byl naslouchajícím strážmistrem 
Leschingerem a~ dva dny po našem příchodu 
vsazen na den rovněž do vězení. Stížnosti ne
pomáhaly, poněvadž velitel strážního oddílu 
nadporučík Blaschke z Oberhollabrunnu, voják; 
svého strážního oddílu i .četnického strážmistra 
na internované přímo štval. 

Bylo to kol 10. července 1915 po Husově 
?slavě v Gollersdorfě. Dr. Vrbenský a red. 
Spatný dopraveni do posádkového vězení do 
Vídně, čtyři další rebelanti: přednosta Vochoč, 
red. Kácha, red, Korber a já do Mitterngraben. 
Na~imi průvodci byli čtyři surovci-vojáci, samo
z~eJmě Němci. Jediný, kdo s námi cítil, byl slo
vmský vysloužilý strážník Ortshauser. Často si 
vzpomenu na ten obraz, když jsme nasedali do 
vesnické bryčky, obklopeni vůkol krajní zlobou, 
kdy každý gollersdorfský občan pásl se se 
zvláštní zálibou na každé drobnosti, jíž nám mělo 
býti utrpení naše zvyšováno, a jen jediný, ten 
starý šedivý veterán, v uniformě vídeňského 
strážníka, stojí v průjezdu zájezdního hostince 
oči maje zality slzami, musí se odvraceti, ab; 
pohnutí svoje před druhými zakryl. A tu ještě 
zvláštní příhody neměli jsme býti ušetřeni. Když 
se povoz rozjel, přiskočil k němu židovský ob
chodník Schidloff s nějakým výrostkem a žen
štinou s vlajícími vlasy se slovy: "Haut's nieder 
die Hochverrater, Schufte, Schurken!"l) atd. 
A ještě když povoz se vzdaloval, naznačovali 
nám tito semitští umravněnci rukou - oprátku. 
A to vše proto, že Schidloff nemohl dodávat do 
internátu, kdež dodávky svěřeny jeho konku
rentu Bouchalovi. 

, Cestou ani js~e mnoho nemluvili, každý byl 
Vice méně zaujat svými myšlenkami. Všichni 
!sn:e. věděli, že dny neveselé nás očekávají. Při
Jeh Jsme ke druhé hodině do Mitterngraben. 
Internační tábor tvořil špýchar hrab. Wald
steina, bez jediného ještě baráku a i bez plotu. 
Na prostranství osekávali právě tesaři dříví na 
baráky. Byli to rovněž Češi ze Želče u Sobě
sl~vě. Velitelem táboru byl tít. četnický stráž
mIstr Adolf Leschinger, renegát z Abtsdorfu 
u Lanškrouna. Byl zároveň velitelem četnické 
exposítury v Mitterngrabenu. Když zaslechl 
hrče~ povoz, přijel na kole do tábora, poněvadž 
bydhl ve vesnici, Když nám vynesli naše zava
zadla, zavolal nás stranou a pravil: "Já už jsem 
o vás dobře informován; pakli tady budete 
chtít prováděti českou revoluci, špatně po
chodíte; v Gollersdorfu byla trestnice ale tak 
pěkné ,aresty' nemá." ' 

J?::e. 30. červenc~ 1915 diktoval . četnický 
s!raz:m~str Ad. Le,schmger bez jakéhokoli vyše
trovam pro hram karet trest 24 hodin těmto 
Italům:. Fortunatu Dorigovi, mechaniku, Emilu 
Pencov~, řezn~ku, .Karlu Godinovi, klempíři 
a N~rC:lsu JunchoVl, kotláři, vesměs z Pulje. 
~dyz ht~ odvedeni do hasičské kolny, jež slou
zda zva veze,ní a. o~ňato jim vše, čímž by se přírad::e ~ohh bramt, naleze~ u Doriga tabák (ač 
Kourem bylo dovoleno). Dongo byl proto četařem 
Anton~~em St~dle:em zt1?~en býkovcem (vol
skou zllou), az mel podhtmy. Penco zmrskán 
opět o~v ~e~átníka Schna~la. Na stráži stáli při 
n:~h ~esacl Wohlmann J1ří a Prager Leopold, 
VSI chm od 25. domobraneckého pěšího praporu 
z Kremže. Zmínění dáni do vězení bez lékařské 
prohlídky a ponecháni tam plných 24 hodin bez 
vody a chleba. I přikrývka v chladné noci ač 
spali na holé zemi, byla jim odepřena. Do~igo 
druhý den onemocněl horečkou a měl krvavé 
P?dIítiny 'po ranách přes týden. My Čechové, 
~c Italov,,: se svých druhů nezastali, vytýkali 
Jsme toto !e~n~ní strážmistru Leschingerovi, ale 
t~n p;o?lasIl, ~e. po druhé stluče Doriga sám. 
NlCmene donuhlI Jsme s p. přednostou Vocho
čem spoluinternovaného JUDra Laziniho, že dne 
2. srpna učinil pro případ ten trestní oznámení 
u příslušného vojenského soudu. Neslyšeli jsme 
však, že by kdo ze soldatesky byl býval trestán. 

V táboře vypadalo to hrozně, hygienická opa
tření žádná, ač v blízkém Sitzendorfě vyskytl 
se ~.1. července případ tyfu z hladu, který 
koncll smrtí. Dne 3. srpna oznámeny oficiálně 
v Sitzendorfě 2 případy cholery. 

Téhož dne dlel v Mitterngrabenu zdravotní 
rada z Vídně. Poukazovali jsme mu na nedosta
tečnou a jednotvárnou stravu, úplný nedostatek 
vody, úžasně primitivní záchody bez kanalisace 
neuvěřitelnou stěsnanost (101 lidí ve světnici): 
Měl pro vše jen cynický úsměv a bylo patrno 
že naše stížnost jeho germánskému srdci pů~ 
sobí vnitř~í radost ... "Všeho toho by nebylo, 
kdyby Itahe nebyla vypověděla válku" byla je-

Špýchar nečinil příliš vábný dojem; byl v pra
vém slova smyslu napěchovaný. Každého mís
tečka i pod schody použito za lože. Puch byl 
přímo nesnesitelný, Abychom alespoň poněkud 
svěžího vzduchu užili, našli jsme si místo v před
síni proti dveřím. Táhlo tu sice, na spaní pro 
neustálé chození v noci těžko pomýšleti, když 
ve špýchaře ubytováno na 400 lidí, ale vzduch 
jsme měli přec. 

Internovaní byH většinou Italové, jen něco 
málo Slovinců. S Haly a Slovinci, zejména pak 

0) Ubijte ty velezrádce, ničemy atd. 

diná odpověď. ' 
Zdlouhavě míjel den po dni. Asi 10. srpna 

přibylv nov:ý větší. tr~nsport ze Sitzendorfu. Bylo 
tam nekohk SIovmcu a Srbů: red. Rasto Pustos
lemšek ze "Slovenského národa" z Lublaně dr. 
Ivan Lah, r~d. "Jugu", red. V. M. Zalar, s~iso
vate! Levshk, akad. malíř Smrekar z Lublaně 
Maškarič, Žgur, Dragišič, Gambič Marinkovič' 
Kurtovič, Trs, Marun, StoHca L~bica Olga; 
Vojo Adamovičovi z Dubrovníka, Tara~a, Šošič 
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se synem, Roca, student Rudolf, Hrvatin, Detoni 
a jiní. 

Naše rodina slovanská "potěšitelně" vzrostla. 
Později trousili se Slované pouze po jednom, 
a to buď z jiného "lágru" neb od posádkového 
vězení z Vídně. Největším dodavatelem Slovanů 
pro nás byl ovšem Gollersdorf, pro který by! 
Mitterngraben stanicí trestnou. Tak setkah 
jsme se později v Mitterngrabenu téměř s celou 
naší kolonií z Gollersdorfu. Přišel prof. Orze
chovski, Srb Domié, dočkali jsme se dra Vrben
ského, dra Čížka, Zelinky a j. 

Zato Italové chodili stále hromadně. Ra
kouská správa čistila důkladně. Zpravidla byl 
internován celý úřad. Na příklad: přednosta 
soudu, všichni soudcové, kancelářští úředníci, 
sluhové i žalářník; nebo celá nádražní stanice: 
přednosta, všichni úředníci a zřízenci, úředník 
službu konající v červené čepici, portýr s ta
bulkou; reálka v Terstu zastoupena profesor
ským sborem i školníkem. Z Dubrovníka došli 
dokonce 3 lékaři v bílých pláštích. Nebezpečí 
Rakousku hrozilo tak veliké, že jim nedovolili 
ani se převléknout. Že dostavil se do tábora 
kapitán lodní s celou svou posádkou, patřilo 
mezi obvyklé věci. Policie slavila orgie nejen 
u nás, ale na slovanském jihu zvláště. 

Tak na př. na počátku války 1914 dostavil se 
k okresnímu hejtmanu v Gorici Rebekovi poli
cejní komisař Pic colo, jenž ho chtěl zatknout 
a vykonat domovní prohlídku. Rebek obrátil se 
telefonicky na místodržitele Hohenloha do 
Terstu, jenž odpověděl, zatím co policejní ko
misař jedno sluchátko držel: "Vyhoďte ho!" Re
negát Pic colo byl pak přesazen do Rovigna, ale 
při vypovědění války ItalU přišel do Gorice zpět 
a Rebek povolán k místodržitelství ... 

Tábor rostl zatím v město, stavělo se ho
réčně, sta tisíce peněz se bezmyšlenkovitě vyha
zovalo. Viděli jsme, že náš pobyt zde nebude 
tak krátký, jak isme plil.vodně za to měli, zvláště 
když pověstný Kríegs-uberwachungsamt ve 
Vídni uzavřel s hrab. Waldsteinem prostřed
nictvím koncentrační stanice v Oberhollabrunnu 
pronájem pozemků až do r. 1920. 

Zatím seznamovali isme se s okolím. V místě 
byl hraběcí zahradník Níč, jehož paní byla 
zvláště uvědomělá Češka. Místní obyvatelstvo, 
mající z nás dobrý zisk, nechovalo se k nám 
tak nepřátelsky jako v G8Uersdorfu. Zvlášť ří
dící učitel, ač Němec, s námi cítil a všemožně 
snažil se situaci nám usnadnit. Opak toho byl 
místní lékař. Abychom mohli shlédnouti i blízký 
Sitzendorf, použili jsme příležitosti (přednosta 
N ochoč, red. Kácha, red. Korber a já), když 
transport se šel do Sitzendorfu koupat, aby
chom shlédli tamní poměry. Byl tam velitelem 
tít. četnický strážmistr Rudolf Schlessinger, lé
kařem byl dr. Preller (polský žid), jemu přidělen 
byl dr. Adlazarev (ruský žid). Poměry byly přímo 
hrozné, neurvalý četník Schlessinger jednal 
s tamními internovanými, většinou haličskými 
Rusy, jako s otroky. 

Zatím seznámili jsme se s českými tesaři, za
městnanými na stavbě baráků, z nichž později 
tesařský mistr Vojtěch Smrž, pocházející ze 

Želče u Soběslavě, a: Stejskal prokázali nám 
platné služby. 

S poměry v táboře ovšem nemohli jsme býti 
spokojeni. Poněvadž naše stížnosti odbývány jak 
četnickým strážmistrem, tak přednostou kon
centrační stanice v Oberhollabrunnu, dvorním 
sekretářem drem Stuerem, jen krčením ramen, 
podnikli jsme rozsáhlou akci a poslali jsme 
během července a srpna 1915 řadu stížností na 
všemožné instance. 

Byly to stížnosti na různé přehmaty četnictva 
a straží, na nedostatečný způsob lékařského 
ošetření, na zadržování dopisů, na nedostateč
nou stravu, na bídné ubytování atd. Mimo jiné 
i posl. Zenkrovi do Vídně poslali jsme obšírné 
vylíčení poměrů se žádostí, aby zakročil u všech 
ministerstev. Stížnost doručili nám do Vídně 
zmínění tesaři. 

. Vedlí jsme vůbec tuhé a neustálé boje se 
správou tábora - hlavně čtyřlístek Hašek, 
Vochoč, Kácha, Korber - a naše stížnosti po
malu stávaly se nepříjemnými. Tušili jsme, že 
posl. Zenker ve Vídni asi něco podnikl. 

Později jsme zvěděli, že v Oberhollabrunnu 
konaly se porady, jak nás roztrhnouti. Roz
tržení vzpírali se někteří velitelé stanic, kteří 
poukazovali na to, že si nenechají své tábory 
(pověst o nás již se roznesla po okolních tábo
rech) "nakaziti", ježto teď prý chodí stížnosti 
jen z jednoho tábora, pak by chodily ze všech. 

Dne 20. srpna 1915 urgoval jsem dolnorakouské 
místodržitelství ve V ídni, že je nutno pro 
všechny internované, zbavené všech příjmů a vý
dělků, opatřit šat a obuv. Odpoledne téhož dne 
dostavila se náhle do tábora komise z Ober
hollabrunnu, okresní lékař, dva lékaři ze Sitzen
dorfu, která dala do kanceláře četnické expo
situry zavolat pana přednostu Oto Vochoče a 
krátce prohlásila, že, "poněvadž jest nemocen", 
a v místě lékaře (úředního) není, musí do ne
mocnice, než se uzdraví, do tábora v Sitzen
dorfu, a to ihned. Tušili jsme v tom hned něco 
nekalého, ale formálně nedalo se zatím nic na
mítat. Asi za dvě hodiny po odjezdu p. Vochoče 
přišel nový "Zuwachs", kterého mi jako před
nostovi oddělení přivedl sám četnický stráž
mistr, abych ho dal na p. Vochočovu postel 
(spal vedle mne v mém oddělení). Prohlásil 
jsem, že Vochočovu postel neobsadím, poněvadž 
za týden přijde. Dal se mi do smíchu, to že je 
vyloučeno. To mne tak pobouřilo, ře řekl jsem 
mu resolutně, že mu to dám písemně, že p. Vo
choč se vrátí. On však s úsměvem odešel. Jal 
jsem se pátrat a sondovat všechny kancelářské 
duchy. Konečně jsem se dověděl toto: 
z Vídně přišel do Oberhollabrunnu k vůli Vo
chočovi a našim stížnostem rozkaz, podati ob
sáhlé "vyjádření" a aby byl napříště pokoj, dali 
ho ve vší tichosti a náhle do Sítzendorfu do ne
mocnice, bude prý do Vídně prohlášen za po
mateného, kverulanta a blázna a tam prý ho 
řízný četnický strážmistr už "vykurýruje, že ne
bude ani stížnosti podávati ani jiné k tomu na
bádat". - Věděl jsem více, než jsem potřeboval. 
Sedl jsem hned a psal koncepty pro Vídeň a po 
desátníkovi, jenž jel do Sitzendorfu, vzkázal 
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jsem vše p. V ochočovi a skutečně druhý den 
jsém měl od něho již zprávu. 

Když přijel do Sitzendorw, čekal ho už stráž
mistr Schlessinger a hned spustil: "Also Sie, der 
Vochoč," když tento chtěl odpověděti, sotva vy
pravil: "Pardon, immer Herr Vochoč," zařval 
rakušácký biřic: "Nicht ein Wort! Marschl" Na 
poznámku, že má ve voze své věci, spustil: 
"Also holen Sie sích es! Also Sie sind derjenige, 
der die Beschwerden einreichtl DaG sag' ich 
aber Ihnen: wenn Sie hier die Kusche auf
machen, so haue ích Ihnen eine herunter, daG 
Sie genug haben werden. Verstanden! Und jetzt 
Marsch! Marsch, sag' ich, sonst werde ich euch 
lernen, Bagage goHverfluchte, Gesindel eten
diger!" U strážnice se zastavil a volá: "Ein 
Mann! Wache zu diesem Manne! Da setzen Sie 
sich, und wenn er si ch riihrt, gleích nieder
stechenl Verstehen Sie? Niederstechen diese 
goUverfluchte Verrater." A ukazuje na dva 
rovněž přibylé, vedl svou dále: "Diese zwei 
gehen in's Spital - dieser aber (ukazuje na 
přednostu Vochoče) bleíbt hier, und wenn er da 
bis zur Mitternacht sitzen soHte, bis der Doktor 
kommt! Was Sind Sie denn gewesen?" "Před
nosta stanice!" - "So ein Stationsvorstand! Weit 
haben sie es gebracht! Ein Bahnbeamter und 
sHzt da." Obrátiv se ke stráži: "Nicht ein Wort 
darf er reden und wie er sich riihrt, gleich 
niederstechen, Fallot elendige! Wegen diesen 
Fallots muGte kh 6 Monate ím Felde Hegen. 
Bestíen'" Za chvíli přišel zas a pravil: "Tausende 
von Familien miissen wegen solchen Bestien 
drauBen seín und Sie wollen sich noch beschwer
den. Wir sínd in Osterreich, und so sol1 ein 
jeder Osterreicher ein osterreichischer Patriot . .. sem. 

V nemocnici nesměl s nikým mluvit, přede
psali mu· dietu, nic si koupit nesměl, ba i med 
a vína, jež jsem za ním z Mítterngraben poslal, 
mu odebrali. Za 2 dny dán byl z nemocnice 
k druhým, několikanásobně trestaným zlodě
jům atd. 

Vše ve mně kypělo. Sedl jsem a psal. Znovu 
poslanci Zenkrovi, redakci "Arbeiter-Zeitungu", 
"Dělnickým listům", red. Kuncovi z "Vídeň
ského deníku". Vylíčil jsem vše podrobně i mi
nisterstvu války, kabinetní kanceláři, americ
kému a španělskému velvyslanectví ve Vídni, 
v podání americkému velvyslanectví připojil 
jsem i dopis pro amerického vyslance p. Vopičku 
v Bukurešti, aby mu byl zvláštním kurýrem 
zaslán. Psal jsem i bratru p. Vochoče. Když 
jsem byl hotov, zavolal jsem naše tesařej p. Smrž 
nařídil Stejskalovi jeti do Guntersdorfu na ná
draŽÍ, aby to nebylo nápadné. Dal jsem Stejska
lovi na cestu a pokyny, jak ve Vídni se zacho
vati, a za čtvrt hodiny uháněl posel na kole 
k nádraží. 

Věřil jsem, že práce má nebude marná, proto, 
když mě strážmistr Leschinger stále nutil, abych 
obsadil páně V ochočovu postel, energicky jsem 
se tomu vzpíral, tvrdě, že mám lepší informace, 
že p. Vochoč se vrátí. A vrátHl Za údivu, ano 
k zděšení ruzných strážních orgánů přijela asi za 
týden ze Sitzendol'w bryčka s nezbytným vo-
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jenským doprovodem, a p. Vochoč byl opět mezi 
námi. Prý na vyšší rozkaz z Vídně, bez udání 
důvodů. Leschinger netajil se podezřením, že 
návrat p. Vochoče byl "ukut" v Mitterngraben, 
já však odbýval vše vtipy a byl rád, že máme 
našeho pana přednostu zpět. A pan Vochoč se 
mi v brzku zas odměnil, když jsem dne 25. října 
byl z trestu přeložen do Engersdorfu. Vynutil 
můj návrat do Mitterngraben o vánocích 1915~ 
v době, kdy jsem odmítal jakoukoliv benevo
lenci ústřední správy internačních stanic. Po
čátkem prosince dotazoval se mne okresní lékař 
z Oberhollabrunnu v Engersdorlu na inspekci 
dlící, zda bych se chtěl vrátit do Mitterngraben, 
že bych si mohl podati žádost, že by ji podpo
roval. Odpověděl jsem, že z trestu jsem byl od 
svých krajanů odloučen, ač si nejsem žádné viny 
vědom, a že nevidím příčiny, proč bych se měl 
dožebrávati "milosti". Za týden byl jsem volán 
na četnickou stanici k telefonu, což se žádnému 
z internovaných dosud nestalo, a tu jakýsi úřed
ník koncentrační stanice v Oberhollabrunnu 
flZ rozkazu pana dvorního sekretáře dra Sauera" 
mi sděloval, že mám býti přeložen do Mittern
graben, podám-li obratem žádost. Odvětil jsem, 
že žádost nepodám a pověsil sluchátko. Neměl 
jsem potuchy, co pro můj návrat moji přátelé 
v Mitterllgraben, v první řadě p. Vochoč, podni
kají. Na štědrý den zrána přijela do tábora 
známá oberhollabrunnská bryčka, z ní vyskočil 
okresní strážmistr a zamířil přímo ke mně, sto
jícímu na prostranství před baráky. "Nechtěl 
byste jeti se mnou, pane Hašku, do Mittern
graben, je dnes "Štědrý den," bylo prvé jeho 
oslovení před pozdravem. Odpověděl jsem zá;. 
porně. "Pak mám rozkaz vás tam dopraviti. Ano 
striktní r9zkaz! Prosím vás, nedělejte zbyteč
ných průtahů, připravte sej je to pět hodin cesty 
a já bych večer byl rád doma u rodiny. Spořá
dejte si své věci, odskočím na četnickou stanicí 
a za hodinu pro vás přijdu." Podrobil jsem se 
rozkazu. Teprv cestou jsem se dověděl, že v tá
boře v Mitterngraben po mém odchodu vření se 
stupňovalo, všichni Italové, Slovinci i Srbové 
že jsou pod vlivem Čechů, a aby zajištěn byl 
klid, dvorní sekretář dr. Sauer se p. Vochočovi 
zaručil, že na Štědrý večer určitě se vrátím. 
Uvítání mé bylo přímo triumfální, "Demogela" 
otřásala táborem. A dobrý pan Vochoč vyroz
uměl potají mé příbuzné o mém návratu do 
Mitterngraben, takže i zásilky mne zde očeká
valy. Prožíval jsem jedny z nejkrásnějších 
svátků v svém životě, netuše, co SVÍZelů, 
trpkostí a strádání čeká ještě do 28. října 1918. 

A pokud se naší nepatrné české kolonie v tá
boře týče - bylo! nás asi 15 - pravdu měl 
okresní strážmistr: vše bylo dík ukázněnosti a 
cílevědomému vystupování pod naším vlivem; 
600 Italů (z 80% inteligenti) a 200 Jihoslovanů 
bylo plně přesvědčeno, že my vždy chceme i je
jich dobro. Nebáli jsme se a i při různosti názoru 
drželi jsme při sobě jako skála. Nepřátelé naši 
byH bezmocní. Kéž by tomu bylo tak dnesl 

Aug. Hašek. 
V. Červinka: Z doby persekuci a kriminálů. Praha 1920. 

Mollersdorf.*) 

Nedaleko dolnorakouského Badenu, v blíz
kosti nejvýchodnějších výběžků Videňs~ého 
lesa v široké, nudné rovině býval kdys! 10-
ved~ý zámeček Marie Terezie. Před lety jej 
poněkud upravili, okna zúžili, opatřili je mří
žemi vystavěli ještě několik kancelářských bu
dov 'obehnali komplex vysokou zdí a nad hlav
ním' vjezdem vyvěsili nápis: "K. k. Militarstraf
anstalt MoUersdorf". 

V míru o vojenské trestnici mollersdorfské 
se téměř nevědělo. Bylo tu asi osmdesát vězňů 
vojáků, co sem poslaly vojenské soudy odpykat 
několikaletý žalář pro obvyklé sprosté dehkty, 
krádež, podvod, vraždu, zřídka deserci. Poč~~
kem války počaly se zdejší prostory plmti. 
S front a po sádkových věznic houfně sem po
sílaH vězně nejen vojáky, ale í civilisty. Slo
vany a Italy, většinou pr~vinilce ~o!itic~é. 
A v nedávném parlamentarmm zasedam vysly 
na jevo hrozné poměry, v jakých mon~rsdorfšti 
vězňové žiji: podvýživa, hlad, strašná umrtnost. 
V několika měsících vymřela třetina trest
nice ... 

V justičním výboru poslanecké sněmovny, 
kde moUersdorfské zlořády podrobeny byly 
zdrcující kritice, nabídl ministr z~m~~é o?,ra~y 
poslancům, že vojenské úřady ~aJí JIm J?r~ezl
tost, aby ústav mohli shlédnout! a na mlstev.se 
o stavu věci přesvědčiti. Této nabídky pouzdo 
pět německých sociálně-demokratických, po
slanců, Glockel, Seítz, Sever, Skaret a Wm!e~, 
kteří v průvodu vězeňského referenta z m1:~l1: 
sterstva války se do Mollersdorfu vypn~_vlh. 
Zkušenosti své uložil po sl. Winter v "Arbelter
zeitungu" v obšírném článku a došel k závěruo: 
Vedení ústavu se namáhá, aby život trestancu 
učinilo snesitelným. Jsou však vymezeny pouze 
jisté meze, ale ujišťuje se, že jest do~rá v.ůl~ 
pomoci. Tak povoleny byly nyní vOj~ns~Jml 
úřady balíky s potravin,:mi, posty!,. tv;da luzka, 
tmavé komory byly zruseny se zremm na ne: 
dostatečnou výživu. Naproti tomu trestanCI 
soudí, že jsou trestáni daleko přís~~ji, ~ež ro~
sudek soudní zamýšlel, neboť .ma)l dOJe~, ze 
jsou v MoUersdorfě odsouzem k smrb hla
dem ... Nedá se popříti, že obyvatels.tvo ;ov: 
něž trpí než jeho osud nedá se srovnat! s vezm, 
kteří od života venku docela jsou odříznuti. 

Tuberkulosa řádí v ústavě strašně. Hodně 
jich již s touto chorobou do ústavu přijde: osm
desát ze sta podle tvrzení lékaře. Ale kdyby 
všichni přišli úplně zdrávi, podvýživou zdejší 
jistě tuberkulosou onemocnějí. V míru bývá 
deset procent nemocných, teď čtyřicet. Po
slanecWinter obšírně uveřejňuje několik 

_ obrázků z vězeňské prádelny, prochá::::ky, ne
mocnice, kaple; k obědu v den návštěvy 
měli vězňové výjimečně (půl leta této stravy 
již neviděli! Po zn. red.) fazolovou polévku a 
zelí s rajskou omáčkou. Ale poslanecké de
putaci strava nechutnala. Neslaná, nechutná fa
zolová voda a zelná polévka! Určeného množství 

0) V MoUersdorlě byli uvězněni dr. Karel Kramář a 
dr Alois Rašín. než byli odsouzeni k smrti. 

zápražkové mouky, omastku, kmínu ve stravě 
ani nepozorovali. Stravu opatřuje kantinský -
dostává na každého vězně 1 K 40 hal. denně, 
za nemocniční stravu 3 K 40 hal. Potraviny do
dávají se z vojenského zásobovacího skladiště. 
Ke konci svého pozorování požaduje poslanec 
Winter dvou věcí: stravování vězňů ve vlastní 
režii a odloučení dětí v trestnici (jest tu asi pět 
mladičkých hochů) od starších provinilců. To 
jest stručný výtah jeho informací. 

A co píši vězňové o této komisi, která byla 
ohlášena předem a na jejíž přijetí se vedení 
ústavu připravilo? Vyslovují politován!! ~e ni
kdo z poslanců neznal česky, nebo Jmy slo
vanský jazyk, neboť vězňov~ rádi by své stiž: 
nosti a tužby byli přednesh. Ke slovu dostalI 
se většinou Němci. 

V dílnách i na celách si stěžovali lidé na 
jicllo a málo chleba. Jeden z pánů vyslovil se 
o příkrmu !elmi nelic~otivyě. ~ ~o v bylay ~ená~ 
e x tra p ř 1 P r a ven a, v e d e 11 c t y rl dnI 
pře dem o n á v š t ě v ě. Byla fazolová po
lévka a zeli s rajskou omáčkou, tentokráte 
krásně červeňoučkou a slušné chuti proti jindy. 
A to pánům poslancům: nechutnalo, zatím co 
my měli svátek ... 

Ironií osudu se stalo, že hned den po komisi 
přilétl k nám nový rozkaz ministerstva, že 
den n í por cech 1 e b a ser e d u k u jen a 
280 g r a m ů (bylo 340, pak 310). V platnost 
vstoupí toto nařízení" v nejbližších dnech. Ta
ková "nápra~a" přišla v p~tách za komisí; Z~ 
nám ode b r a li v e čeř e, Jsem psal, a davajl 
za to 17haléřovou porci marmelády nebo sýra 
denně Poněvadž takovou molekuli není možno 
podat: dávají to vždy jednou za 2 ?:r:i, ~ to 
je ještě o málo více než tabletka aspmnu. 

A jiný vězeň píše: 

"Od 1. ledna do 31. července ze
mře loji ž 135 li d í. Ze má na tom hojně 
viny zdejší kantinský Kankovský, řeklo se už 
v některých interpelacích. Kantinský má na pl', 
péci moučníky pro nemocné ve váze 100 g, tedy 
při 70-80 prvních dietách 7-8 kg. Peče však 
pouze 3-4 kg. Nemocniční strava jest tudíž ne
úplná a tuto mají jen kandidáti smrti! 

Nemocní i zdraví nemohou si koupiti ani čtvrt 
kilogramu cukru. Cestou nedovolenou, "černou", 
dodá jim jistý četař množství v ceně 4 kor. za 
1 kg. To je přece vyděračství! Podle "Arb.-Ztg." 
nemůže ústavní lékař sehnati mléka pro ne
mocné. Ale pro č m ů ž e k a n ti n s k Ý v e 
vlastni režii vyráběti z koupeného 
m 1 é k a m á s 1 o, t var o h a sýr? Jest kan
tina k zbohatnutí kanlínského nebo pro stra
vování vězňů? Podle téhož čísla "A.-Z." do
stává kantinský potraviny a vše ostatní z ví
deňského zásobního skladiště vojenského. J a
kým právem prodává potom jídlo 
ci v il ním u o byv -a tel s t v u v M o II e r s
d o r fu? Rovněž kondensované mléko není 
pro vězně, venku se prodává pomocí poddůstoj
níků a ž z a 6 k o l' u n k u s ! Totéž s tabákem! 
Minulý týden "fasoval" Kankovský za 96 ko
run kuřiva. Z toho si vzal pro sebe 8, pro svého 
švakra 10 balíčků 90ha1. tabáku. Ostatní ne-
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p'říŠ,lo . do našeho nákupu, nýbrž prodává se 
Jl~tyml osobami za tyto ceny: venkovský ta
bak 3-4 K, balíček 90haléřového tabáku 4 až 
5 K, sto cigaret 8-10 K, bochník komisního 
chleba za 12-15 K, to vše ovšem "černě'" 

Pravidelnou cestou dostaneme slanečka za 1 K 
10 hal., 10 dkg salámu za 2 K, 10 dkg sýra 1 K 
40 hal., ale nebývá vždy správná váha, "aby 
se neprovážilo"! Specialitou nynější jest 10 dkg 
marmelády za 60 hal. - i s červy! 

Oddělení infekční jest tu zanedbáno. O čis
totě nelze vůbec mluviti. Desinfekce chodeb, 
m,ís~n?stí i kbelíků nestačí. Pouze v úterý před 
navstevou poslaneckou se umývalo, drhlo, kar
bolovalo až radost! V den kontroly měli v ne
mocnici sváteční jídlo, noky v mléčné omáčce! 
Do infekčního oddělení, kde jsou nejvzácnější 
kandidáti žÍvota záhrobního, se komise vůbec 
nedostala. V nemocnici stěžovali si poslancům 
dva pacienti na zdejší poměry. Pro tuto opo
vážlivost byli oba smělci odpoledne po odchodu 
komise nevyléčení z nemocnice vyhozeni. 

Že dnešní dávka chleba 280 g při naší nedo
&tatečné výživě nestačí, jest známo. Proto lidé 
~ hladu kradou jako straky. TragickÝ,m přímo 
Jest osud Moravana Václava Masaříka. Z hladu 
ukradl kamarádům něco k jídlu a krádež za
platil životem. Byl totiž svými spoluvězni přímo 
ubit a 21 ranám podlehL úřední nález zní: 
"XIII-96 Quetschungen, Herzschwache." (Pří
slušný odstavec jest v nemocniční instrukci 
Dienstbuch D 6.) 
Vězňové stěžují si, že se kradlo z jejich "čer

ných" balíků potravin (zaslaných nepovolenou 
cestou), jakož i že při nynějších povolených zá
silkách profous G. přespříliš zkouší jakost a 
poživatelnost potravin. 

Lidé u nás z hladu kradou kdeco, na př. sy
rové okurky, brambory s pole, mnozí spokojují 
se zelenou travou, již s gustem pojídají, jiní do
konce z hladu chutnají prach z cihel. Jsou tu 
hladoví ševci, kteří pop místo do bot raději do 
žaludku umisťují! Že si vaříme listí z červené 
řepy, není zde nic zvláštního. Mají-li se u nás 
poměry zlepšiti, jest nutno provésti radikální 
změny ve vedení, bezpodmínečně odstraniti 
kantinského s jeho četnými vedlejšími obchody 
a zavésti stravování ve vlastní režii, jakož 
i přísnou kontrolu, aby vyhovováno bylo veš
kerým předpisům bez výjimky." 

C o II e r s d o r f. T h a I e r h o f. A rad. 
• .. Jakož řekl Havlíček: 

Vojenský soud to je samec, 
soudí jen se ~ráš,í, 
on má všecky paragrafy 
v jedné ~atrontašL 

Ze všeho jest zřejmo, na jakých nicotných zá
kladech spočívalo 1. zv. úřadování rak. úřadů. 
Ale s tím souvisí důležitá věc. Jednotliví úředníci 
b~ převážná většina z nich zůstala po převratě 
dale ve službě republiky. Věří někdo, že se tito 
středověcí pašové změnili, že svlékli jako hadi 

228 

na jaře svou černou duši a stali se demokraty? 
Vi~, Ž': mnozí se činí a poctivě pracují, že bud 
upnmne nebo ze strachu se docela obrátili ale 
z~ám. také. mnohé, kteří využívají úřadu s;ěře
neho Jen a Jen pro vlastní blaho a rozkoš - hledí 
se zalichotit všem, kdož mají moc: okolí pana 
presidenta, ministrům, poslancům, jen aby mohli 
dělati zlé anebo - nic. 

Hlavní strůjci vší reakce a absolutistické ne
demokrat~cké libovůle na Jičínsku byli Matějka 
a Kamemcký. Akty zde otištěné psal vlastno
ručně bud Matějka neb Kamenický. Vypravovalo 
se p? Ji~íně, že, k~yž viděli, jak se válka pro
tahUje, ze se v mch prý hnulo svědomí ale 
Krieg~iiberwachungsamt jim prý vzkázal, že 
koho Jednou udělali černým, toho že za tak krát
kou dobu neomyjí. Důkazu jsem nenalézal, ba 
naopak Kamenický se ještě po dvou a půl letech 
vězení nezměnil a odpověděl na dotaz z Ober
holla?runnu, zda mohu býti propuštěn, že jsem 
velmi nebezpečný. Ještě tenkrát v r. 1916 si mys
lelo hloupé jičínské hejtmanství, že vyhraji 
oni, černožlutí. 

Do jičínského kriminálu mně také poslali 
z Vídně 31. ledna zprávu, že jsem od 1. února 
pensíonován, a to na základě služ. řádu § 133c. 
Jako všechno, co se se mnou dělo, bylo i pensio
nování násilím, příčícím se jasnému znění slu
žebního předpisu. Napsal jsem sice v do
rozumění se svým švakrem a zástupcem protest, 
ale věděl jsem předem, že je marný. Než byl jsem 
~ád, že jsem v něm mohl ukázat, jak isme my 
Ceši dovedli věrně sloužit, dokud jsme mohli 
Rakousku věřit, a zejména jak zrádně se cho
vali Němci r. 1866. Ve válečném roce 1866 byl 
totiž můj otec přednostou stanice v Železném 
Brodě. Tehdejší ředitel dráhy, později poslanec 
rakouské říšské rady a člen ústavověrné liberální 
strany, Dr. Gross, přinucoval otce a jeho kolegy 
sloužiti pruské armádě, která v severních Če
chách činila značné pokroky a Brod obsadila. 
Proto oznámil můj otec řediteli Dru Grossovi 
osobně jako zástupce českých úředníků a 
potom i písemně, že "nemohou jeho roz
kazů uposlechnouti, že nebudou Prušákům 
sloužiti, poněvadž složili přísahu věrnosti Jeho 
Veličenstvu císaři Františku Josefu L, a že chtějí 
této přísaze zůstati věrni." Ačkoliv byl můj otec 
výborný liředník, osoba všeobecně vážená, získal 
tímto mužným a vlastenecky věrným jednáním 
trvalou a zlou nepřízeň svého nejvyššího před. 
staveného a byl, třebaže otec tří malých dítek, 
ihned ze služby pro p u š t ě n. Působením 
přátel byl sice opět na své místo zpět dosazen, 
ale byl ustavičně pronásledován a zkracován, 
takže vdova po něm žije dnes v poměrech velmi 
stísněných a jest na mou podporu odkázána. -
Jak se časy změnily! Hýčkaní velezrádcové 
z r. 1866 chtěli soudit a odsllZovat veleZladu 
v r. 1914 a dnes (1921) se domnívají míti právo 
mluviti s politováním a soustrastí o zrádcích 
legionářích. 

Stížnosti a ostré i ostřejší dopisy které jsme 
předlcládaH soudu i okr. hejtmanst~í, rozhodly 
konečně o našem jičínském pobytu. Dne 1. března 
1915 jsme byli překvapeni zprávou že nás dru
hého dne převezou. Kam, nám Defekli, jenom, 

že prý jdem "na lepší." Někam na jih, prý do 
zámku, na zdravý vzduch. Poslal jsem ženě 
s obědem lístek: "Zítra nás tři převezou někam 
jinam. Ráno v 5 nebo 5·30, kam, se neví a proč, 
se rovněž nevL Odpoledne se uvidíme, že? Ať 
přijde s Tebou děvče s košíkem, aby odneslo 
nepotřebné věci, s sebou potřebuji prádla na 
2-3 týdny. Peněz asi 30 K, raději víc. Nějaké 
kapesníky, asi 4, knihu: Mrtvý dům. Nic se 
nestalo." 

Hned po obědě přišla žena s hochem, paní 
Klecarová s dětmi, různé návštěvy a samý pláč 
a nářek, To bylo pěkné odpolednel A ještě lepší 
noc. Pozdě večer k nám přivedli pana Orta, 
obuvníka ze Sobotky, anarchistu, jenž byl dru
hého dne s námi převezen. Milý, tichý muž, asi 
451etý, bystrého ducha a značně radikálních 
názorů, které sympatickým způsobem hájíval. 
S tím jsme druhého dne ráno v 5·36 opouštěli 
Jičín, Černý, Klecar a já. Šmejce nechali v ne
mocnici a Kubín byl v Litoměřicích. Jeli jsme 
přes Poříčany a v Kolíně nás naložili do vozu, 
v němž bylo podobných ptáčků 10. Byli to anar
chisté a národní socialisté z Prahy, uvěznění také 
bez přímé viny a jen aby byla jistota, že to Ra
kousko jistě vyhraje. 

Bylo tma, když nás na malém nádraží gollers
dorfském přivítali policisté s bajonety, představil 
se c. k. komisař Siczinski, exponovaný úředník 
kteréhos vysokého úřadu z Vídně, a seřadivše 
nás, vedli do nedalekého internátu, starého to 
zámku z r. 1551, často přistavovaného a přesta
vovaného, nyní věznice, v níž byli za míru cho
váni mladiství zločinci. Nechali je prozatím ještě 
v, přízemí a nás dali do prvého poschodí. 

Pamatuji se, jak se mi líbilo rázné a sebevě
domé vystupování všech pražských internova
ných. Cestou nebylo po smutku ani památky, a 
hned, jak nás řadili na nádraží v Gollersdorfu 
německými povely, se ozývalo: "Co to chce, kdo 
pak mu rozumí - já nerozumím," - vůbec od 
prvé chvíle nebylo respektu ani za mák. Když 
jsme se poprvé octli v klenuté kanceláři, hned 
vedle průjezdu, v ně1llž nás c. k. Pražáci ode
vzdávali, čtla se naše jména a tu gollersdorfští 
rozkázali německy, aby se každý hlásil slovem 
Ilhier" ----, rozumí se, že jsme volali ne "hier", 
ale "zdé", "Hier, habe ich gesagt," (hier jsem 
řekl) ozval se rázně vrchní policista - pokřtili 
jsme ho potom Zubatý - ale následující buřič 
se ozval zase zde. "Což pak nemohou páni říci 
hier?" řekl zdvořile c. k. komisař Siczinski. 
Nikdo mu neodpověděl, ale místo očekávaného 
"Mer" ozvalo se zase naše "zde". Zavřeni jsme 
už byli, v Rakousku jsme byH už od narození, 
co se nám tedy mohlo ještě stát? Snad to na
padlo i Zubatému, spokojil se konečně s naSlm 
"zde" - a naši vyhráli. Po prvé! "Začíná to 
pěkně," myslil jsem si. 

Dali nám na nocleh čtrnáctku, nepříliš velkou 
síň v prvém poschodí v severním křídle zámku. 
Druhého dne nás rozdělili, polovice i s čtyřmi již 
dříve ubytovanými Moravany šla do sousední 
dvanáctky, nás 9 zůstalo ve čtrnáctce. Místnosti 
byly stejné, obyčejné vězeňské cely. Po celé 
délce· budovy vedla chodba asi 85 m dlouhá a 

do ní ústily dveře ceL Chodba končila se na 
jedné straně schody dolů do průjezdu, jímž 
i sme přišli, a na druhé v dosti rozsáhlé předsíni, 
z níž byl vchod do čtyřhranné věže. Tato před
síň měla také schody, jimiž jsme potom schá
zeli do přízemí a na dvůr, a mimo to byla po
jítkem s druhým křídlem budovy, v níž bydlely 
zprvu pouze ženy, dostavivší se brzo po nás. 
V předsíni a chodbě byl stále strážce poHcista. 
Měl okénko do všech dveří a mimo to bylo do 
naší cely i z chodby zamřížované okénko. Sku
tečná okna cely vlastně neměly. Ven na dvůr 
byla okénka, jako bývají u špejcharu, silně za
mřížovaná, umístěná vysoko u stropu, takže, kdo 
se chtěl dívat ven, musel na židli. Proto bylo 
ovšem v cele stále temno. Pravidelně bylo v ní 
10-12 trestaneckých lůžek asi 80 cm od sebe 
vzdálených, stůl a dvě lavice a asi 4 židle. Mimo 
to v rohu klenot: čtyřhranná bouda dřevěná a 
v ní kýbl (nádoba na výkaly) šířící po celé 
místnosti otravný puch, takže jsme se hned první 
noc rozhodli spáti u otevřeného okna, ačkoliv 
počasí bylo tehdy zrovna zlé. Ale í v Jičíně jsme 
tak spali a bylo dobře. Jenže v Gollersdorfu 
bylo hůř, nebyli tu už páni Vik a Komárek a 
Obešla s Nedvědem a deky, které jsme dostali, 
byly tak odřené, staré, roztrhané a hrubé, že jsme 
se štítili do nich se zahrabat. Pan Siczinski se 
vůbec vyznamenal od prvé chvíle. Kdykoliv 
později přišli Italové do internátu, vždycky pro 
ně přichystal vše nejlepší, jídlo připravil, 
podlahy dal vydrhnouti, vody nachystat, aby se 
po cestě mohli umýti, atd., nám nepřichystal nic 
a když jsme se po 13hodinové cestě unaveni 
ptali, kde je voda, řekli nám posměšně, že na 
dvoře; i vzali jsme se Špatným klacek, navlékli 
naň dřevěnou bečku a sypali na dvůr k pumpě. 
Mně bylo odporno v místnosti, vzpomínal jsem 
na jičínskou "cikánku", ve které jsem byl už 
jako doma, i byl jsem rád, že ještě aspoň na 
minutu mohu ven, ač chtěli za mne j Hi mladší. 

Druhý den nás rozdělili a začal zas fádní, 
strašný, bezzájmový Žívot. Mohli jsme sice ležet, 
ale to se mi brzo zprotivilo a záviděli jsme Kle
carovi. jenž tvrdil, že je nemocen a ležel celý 
den. Mezi dvěma řadami lůžek, i ež stála čely ke 
zdi, bylo sice dosti místa, abych se mohl pro
jíti, ale vždyť nás bylo v místnosti, dlouhé asi 
10 a široké celkem asi 5 m, stále nejmene 
10 mužů. Klidu nebylo ani okamžik, nebylo 
možno soustředit myšlenky a sotva žes pře
louskal noviny, jež Siczinski dovolil čísti. 
Všechno bylo velmi únavné a vysilující, spal 
jsem sotva v noci, ve dne ani chvilku, strava byla 
zcela nedostatečná, a brzo se dostavily účinky, 
všichni jsme bledli a chudli. Jen nálada byla 
dobrá v tom směru, že jeden druhého respektoval, 
že se nečinily schvály a špatné vtipy, a city a 
touhy všech že byly vypjaty jedním směre.,.... 
Sebe menší zpráva o našem vítězstVÍ dala látky 
k hovorům a novým nadějím. Někdy byly živé 
debaty, ale když začalo do tuha, nechávali jsme 
toho; jen když bylo už dlouho ticho, říkával 
Špatný, jenž brzo obdržel čestný název "hecíř": 
"Vochoči, začni debatičku" a za chvíli byla čilá, 
ba až prudká výměna názorů v proudu. Nejvíc 
a nejlíp se rozumovalo po deváté večer, když 

229 



zazněl. rozkaz "ausloschen" f a my zhasli. T en
krát také se odbyl památný spor mezi Hatinou 
a Orlem: Kdy se válka skonči? Ort tvrdil že 
v srpnu a pak že nás pustí, Hatina že tam' bu
deme ještě o vánocích. Konečně zavznělo: 
.,Vs~ď~~ yse, j~ sází~ 20 K." "Já tolik peně7 
nemam, rekl vzdy khdný Ort, "ale mám doll''' 
kozu a tak ji dávám proti tvé dvacetikoruně. _ 
Kd~ ~a~ by to ,~drž,:li do . Vánoc - Ty ses 
zblazml. - Veliky smlch phvítal sázku a čím 
dál tím více bylo vtipů na ubohou kozu která 
!o dne 1. května u Gorlice nadobro p;ohrála 
1 s baluškou Nikolajevičem. . 

N~m Čechům se vedlo stále dosti dobře _ 
aspyon ze .. všech národů nej líp. Co chvíli dostal 
Ha~~k, K.or~er, Klecar, černý a j. zásilky z Čech, 
a J a ze) mena byl předmětem péče něžných 
srd~í jičínských dam a dobrých přátel. Moji ná
d:~zm spolupracovníci několikráte sebrali ne kra
bl~l, ~le hne.d plno~ ~~dnu potravin, jež dojemně 
svedclla neJ en o l epch příchylnosti a dobrém 
srdci, ale i o jejich nezlomnosti. První koláče 
byly od pí G?liathové, ale nejvytrvalejší byla 
sl. ~deňka .Fajfrová, učitelka z jičínského lyc.ea 
a pl LudmIla Karejsová, jejíž znak - košíček 
s lahůdkami a lahvemi - namaloval inž. Bezič 

. S~~avay byla tr~stanecká, kdo měl peníze, mohl 
Sl l?r11~p~oyat. Ja měl stále na paměti své hochy, 
stradajlcl zenu a nedostatečnou pensi i jedl jsem 
stravu úřední. Ráno polévka, v poledne polévka 
~ ~říkrm (knedlí~y, brambory: bo?y, hrách, atp.) 
vecer zprvu polevka, pozde)1 třl brambory na 
loupačku a sůl. S počátku isme měli k oběd,! 
~es~~rá! týdně i kousek masa, ale brzo bylo jen 
c~yn!rat, potom 3krát a konečně jen 2krát 
~y?n,:, a to, po 7 d~g n e vař e n é váhy včetně 
~laz I, kost!, . ~n~?líky byly tako,:é, že po prvé 
Jsm~ Je vrabh vSlchm, po druhé Jsem se s nimi 
P?S!l~ v zápas .a asi za půl hodiny pilného kou
sam Js~m Je oba s~ědl, sám jediný - po prvé, 
~le ta,,~~ napos~ed. Cert, ví, podle kterého receptu 
Je ~ar1h. Špenat a salat bývaly také příkrmem! 
Obed skl~dal ,se v tom příp~dě z polévky, 7 dkg 
masa a spenatu. Ale spenat byl samá voda a 
písek. Později za větší volnosti jsme viděli jak 
vlas~ně ~e špenát připravuje - docela ~odle 
Rethgove: natrháš ho na poli, dáš jej do džberu 
a na t~akaři dovezeš pod pumpUj když naň na
pumpuješ vody, obrátíš jej dvakrát špinavým 
klackem, potom jej hodíš do kotle, pod nímž topíš 
tak dlouho, až se z listů stane břečkovité svinstvo 
které se procedí a rozdělí lumpům, kteří zradili 
P~na Boha, širší vlast a Krále z boží milosti. _ 
Plsku v něm bylo hodně, ale Ort nás ujistil že 
u nich dávají písek husám do šišek a že po ~ich 
tloustnou. - Když nám dovolili užívati našich 
petr?!ejo,:ých yapa~átů n~ vaření, přidávali jsme 
?O yuredmho s~e~atu ve) ce, tak jsme se přece 
J~kz ta~ nasyhh. Tenkráte r. 1915 isme měli 
~,u~ec naram~ý blahobyt. Kávu jsme si počali va-
:1h ybrz? sami .. Slovem v Gollersdorfu bylo dobře, 
J enze Jsme Sl toho neuměli vážit. Gollersdorf 
byla německá obec. Po celou vojnu tam bylo 
dost dobytka, natož na začátku. Mléka bylo 
dost. Němcům dobytek nebrali a mládež neod
váděli. Když vzali v Jičíně na jaře 1915 mé tři 
syny, odváděH na jatky 97% české krve 
v Gollersdorfu ze 12 hochů vesničanů odvedli 
po~ze 21 Deset. s~ jich vrátilo a po hospodách 
u vma se kasalI, ze tu ruskou pakáž rozbij ou ... 
A nyní se osmělují tito junáci, zradívší svou sku
tečnou vlast již v r.1915, mluvit o našich legio
nářích jako o zrádcích. -

Celkem vzato, dokud nám posílali z domu vá:' 
nočky, buchty a peníze, bylo houby zle. Hůře 
bylo později, když byl pouze komisárek z ka
štanů, ~míšený s pískem, a když brzo často ne
bylo am toho, anebo do rána na dobro zplesnivěl 
a celý zmodral. 
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nad mým lůžkem, abych i ak se probudím se 
~ ní mohl modlit. Ach jak to bylo příjemné když 
ls;ne s,i mo~li,říci: tak co nám vlastně chybí: císař 
pan nam dava stravu a kvartýr, vojnu vyhrajeme 
?lY - .. a dokud budou mít v Jičíně, bude 
1 v. Gollersdorfu dobře. A všechno se nám 
splmlo do poslední písmeny. 

Ale někdy přece jen bylo smutno a stesk se 
nedal ničím, ani sebe lepším vtipem a utěšová
ním .J?řemoci. Potkal jsem jednou již v létě 
vale)! zahrady <?~ta, jak pláče, a nebyl k utišení. 
Bylo to v nedeh dopoledne, ptám se, co se 
stalo ,-;- "nemohu se přemoci, tak to na mne 
se~lo. Takové chvíle mívali všichni, ale každý 
nesel s barvou na světlo. V takovou dobu bylo 
nej~ůř, . že nebylo koutku, kam by člověk mohl 
zal~zt. Jako skonávající čtvernožec ..• 
, Slczmski ch!ěl se ~dáti uhlazeným, příjemným 

zastupcem sveho statu, ale domníval se asi že 
vůči ná~. učiní nej líp, když na nás půj de zo~tra 
a pozd;!1 bude. slevovat. Tím farisejstvím nás 
ovsem Jen proh sobě popudila mnozí z nás: 
dr. yrbe~ský, Kácha, .Hašek, inž. Borek (jenž 
ho :,ub,;c ignoroval.a am nezdravil a řada jiných), 
byli az do konce Jeho důslední nepřátelé. Nej
starším ze všech jsem byl já, 50 let Čermák 
o málo mladší, asi 49 let, ovládal výb~rně řadu 
jazyků, byl dopisovatelem z Bulharska do světo
vý~h n~:)Vin berYnských, pařížských a 10ndýn
skych~ 1 psal na~e ~rotesty a žádosti správě vě
z~ns~e a do Vldne v~em instancím klasickou 
ne:ncmou. Jeho staynovlsko bylo, otočit si komi
sare kolem prstu,. Ríkal, že Siczinski nám udělá 
všec~n.o, co bu~~me chtít, ale abychom mu byli 
p? vult.a nekahh vodu různými kousky, které ho 
dls~redltutí v očích policistů, a jsou mu proti 
srstI. TaktIka mohla být zajisté správná ale náš 
?lHý, bodrý a všemi upřímně ctěný diplomat 
~ hlava všeqh internovaných vůbec zapomněl že 
Jsme státními úřady vybraná garda a že by bylo 
třeba 'přede~~ím. před.ělat. naše povahy - jeho 
v!astn! nevypn:a)e. Py~obtlo mu na př. jistě ne
vsednI potesem, kdyz Jednou na Siczinském za 
dobréy n.,.álady vylákal dovolení, abychom se dali 
spolecne foto~r~f.()vat. To bylo už po nových při
hve;,? k~maradu.z Černé Hory, Dalmácie a také 
Hah~~ 1 Čer!10Vlc. Na fotografii je nemluvně 
v pennce a dama - paní Gerovská - bezvládně 
spočí,:ající a n~š,:ná stále na nosítkách, patrně 
hrozne nebezpecne osoby, před nimiž Rakousko 
m~,~e o~hr~nit jen sedmimetrová zeď, tlUstá 
mr1~ ay sd~ay dubová vrata. Je nás na velké po
doblz~e aSi sedesát, a Čermák, náš diplomatický 
Čermak, dovedl ji propašovati do Bulharska, 

kdež ji, ještě před vstupem do války, otiskli a 
odtud koloval obrázek i s glosami po všech ze
mích čtyřdohody a dostal se prý až do Ameriky. 
Rozumí se, že Síczinski dostal ve Vídni co proto, 
přiběhl jednoho dne hodně rozčilený, sotva že 
mohl mluvit. "Jo, pánové, když Vy děláte takové 
věci, to už přestává všechno." Aparát ovšem již 
nikdy do Gollersdorfu nesměl, a chudák Korber, 
řemeslem fotograf, přišel o příjemné rozptýlení 
a my o zábavu, nebol rozumí se, že, jakmile 
Korber měl aparát v rukou, fotografoval, jen se 
prášilo, Máme řadu pěkných snímků zachytivších 
náš život i všechny krásy kriminálu. 

Brzo jsme ovšem vypátrali, že jeden z hlídačů 
policistů je Čech. Byl zámečník, tuším, že ani 
zcela řádně česky neuměl, ale měl prý ženu 
Češku a vůbec s námi sympatisoval. Jmenoval 
se tuším Selinger a naše vždy optimistická mlá
dež s ním projednala, že, když půjde s námi (byl 
jako jediná osoba, jež znala česky, dokonce 
i censorem našich spisů) a bude nám pouštět 
psaní, že se o něho po válce, až budeme my páni, 
dobře postaráme, což se také poctivě stalo. Oč 
moudřejší byl prostý pan SeHnger, nežli na př. 
celé jičínské hej tmanství i se svými c. k. 
denuncianty I 

Čas se zabíjel s počátku podle tohoto pro
gramu: ráno snídaně a toileta do 9 hod., od 9-10 
(přesně) procházka po dvoře, 10-12 čtení atd., 
potom t. zv. oběd, zas ležení, čtení, procházka 
4-5, čaj, večeře, šachy. hovor, usínání. Zprvu 
nám dovolil Siczinski procházku jen od 9:-.... J O, 
později také od 4-5 a ještě později celý den od 
7 ráno do 9 večer. Zprvu jen v prostřed dvora, 
jenž byl čtyřhranný, zúplna obklopený zámec
kými, resp. žalářními budovami, takže jsme ne
viděli nic než žluté rakouské zdi a oblohu. Pro
střed dvora byl kruh stromů, nepěkných a ten
kráte v březnu holých, jakýs druh jasanů s dlou
hými bičovitými větvemi. V tom kruhu jsme se 
směli procházet, vybočit z něho nebylo zprvu do
voleno. Teprv později se smělo po celém dvoře, 
a ještě později i po venkovské zahradě, jež sa
hala až skoro k nedaleké dráze, takže jsme ví.;. 
dali vlaky zcela zblízka, což mi bylo vzácným 
potěšením. Ale ani jednou jsem nespatřil známé 
tváře. Práce na zahradě byla naší povinností, 
což jsme rádi činili, jen když jsme směli ven. 

Mezi diplomatický rekvisitář Čermákův nále
želo též získávat policisty. Proto se snažil je 
přesvědčit, že naše víno není o nic horší jejich 
a že mohou iníti, co hrdlo ráčí. Jakmile jsme 
trochu zdomácněli, zejména pak, když jsme 
směli na celý den do dvora a oy10 nás víc, bylo 
těžko přehlížeti, kdo s kým hovoří, tu navazoval 
s nimi Čermák styky. "Pane Oberaufseher, pil 
jste už nové víno od Sterzingrů? Nepil? Máte 
dnes večer u nás stráž, stavte se, zdá se být 
pravé, ten Sterzinger to s nim umí, to musí být 
starý vinař." Večer přišla stráž z předsíně až 
mezi nás a Čermáček ji zaléval jako drahocennou 
květinu. Za chvíli se Vídeňák rozpovídal, každý 
po svém způsobu, že vojna beztoho dlouho ne
bude a j emu že jeto všechno vuřt, a proč nás 
trápí, že to nemá všechno dohromady smyslu; 
a pil a pil, až mu někdy nej en jazyk, ale i nohy 
načisto vypověděly službu. Litovali jsme našeho 

chefredaktora, když mu chlap někdy tři hodiny 
blábolil do ucha, ba hlavou až na prsa klesal 
ale nikdo ho neposlechl, abychom mu pomohli 
policajty bavit. I pili jsou spolu. 

Rozumí se, že naše mládež s Čermákem v čele 
byla neunavná ve vymýšlení, jak by se dostala 
ven za bránu na lepší vzduch. Prostředek, jenž 
neselhal, byla návštěva zubaře. Nejdřív v Ober
hollabrunně (sousední stanice - okresní hejt
manství, klerikální gymnasium, velký nákladně 
stavěný učitelský ústav, slušné, z našich českých 
peněz pěkně vystavěné a krásně dlážděné město), 
potom až ve Stockeravě. Ale dlouho výlety ne
trvaly. Po prvé operaci přijeli Čermák, Borek a 
tuším Hašek v nejrůžovější náladě bohů 
z Olympu, ambrosie padlo patrně mnoho. Dveře 
do cely se rozlétly dokořán a uprostřed nich tro
jice přenešťastných vězňů zpívala a představo
vala principála z Prodané. Když přijeli ze 
Stockeravy, byl policajt je provázející tak spit, 
že ho dostaH v Gollersdorfu z nádraží jen do 
vsi, dál to naprosto nešlo, i byH páni vězňové 
nuceni se vrátit do kriminálu bez něho a hlásili, 
že se jejich pan dozorce trochu opozdil a přijde 
hned. Siczinski se to však dověděl a byl výle
tům konec. Na provinilce, kteří zkazili tuto i e
dinou možnost výletu, při níž se ovšem také pro
pašovala spousta dopisů, sesypal se dešt výčitek: 
"Ale co isme měli dělat?" řekl Čermák, "chlap 
pil a jedl jako hoIendr, nemohli isme mu přece 
říci, aby toho už nechal. A co jsme se s ním na
dřeli, než jsme ho dostali v Stockeravě na dráhu 
a pak do vlaku - -" 

Jakmile nastala senoseč, nabídli se hoši 
z hospodářství, Knot, Hašek a Vrbenský, že 
půj dou pomáhat sedlákům sekat. Ale ani této 
zábavy jim Siczinski nedopřál - asi dvakrát 
byli za branou a dost, a už v tom začal cosi 
větřit, nebo mu zlomyslnost nedala. 

Jinou zábavou bylo vydávání časopisu Hlasů 
z Čubárova - týdeník společnou redakcí Ha
velky, Borka, Špatného. Bohužel, vyšla jen dvě 
čísla, byla však svrchovaně podařená, dokonce 
i SiczÍnski se smál, až se ohýbal. List byl ilustro
ván a Havelka se postaral, aby tento, nikoliv 
poslední štěp na bujném kmeni české literatury, 
měl i po této stránce cenu dokonalou. Byl to 
jediný český a slovanský oposiční list vůbec, jenž 
vycházel za války v Rakousku bez jakékoliv 
censury. 

Zprvu jsme byU v Gollersdorfu jen my Češi, 
počtem 18. Podle krajů z P r a h y (nár. soc. a 
anarchisté), z Ji čín a (oběti Matějkovy: 
Klecar, nár. soc., Orl, anarchista, já pokrokovec 
a Černý, bez politického vyznání). z Mor. 
Ostravy (4 oběti policejního komisaře Kunze, 
později policejního ředitele v Praze, všichni 
bez j akéhokoHv politického vyznání a příslu
šenstvU). Jednoho dne jsme však pozorovali, 
že za procházky od 9-10, když my ještě směli 
pobíhati i en v kruhu mezí stromy prostřed 
dvora. se prochází u jedné z pobočných stran 
mladík as 251etý v pěkném kožichu, a to pod 
zvláštním dozorem policajta. Situace byla ta
ková: uprostřed nás 18 střežených policajty se 
šavlemi a revolverem a u jedné stěny mladík pod 
zvláštní stráží, opět ozbrojenou revolverem! To 
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jsme sem dostali asi pěkného ptáčka, řekli jsme 
si, ten má na svědomí jistě aspoň tucet arci
knížat. Procházel jsem se zrovna se Špatným, 
který se rozhodně minul s povoláním a měl se 
státi při nejmenším předsedou světového výzkum
ného bureau. Vyčíhal moment, když jsme se 
octli ve svém kruhu novému zločinci nejblíž, a 
prohodil nahlas, ale jakoby ke mně "Čech?", 
žádná odp'ověďj když jsme se po druhé setkali, 
opětoval Spatný otázku - zavrtěni hlavou -
aha, Čech není - ale vtom již i eho stráž zostra 
na nás, stane-li se ještě nejmenší pokus o do
rozumění, hned půjdou všichni nahoru a bude 
hausarest. 

Vtátivše se, byH jsme překvapeni návštěvou 
pana Siczinského. Začal příj emně, že slyšel, že 
někdo z nás navazoval styky s nově příchozím, 
ale že nás varuje, poněvadž je to nebezpečný, 
zcela obyčejný zločinec. Totéž řeklo okamžik 
později našemu novému kolegovi: "Varuji vás 
před těmi lidmi nahoře, nechcete-li, aby vás 
potkalo neštěstí, střezte se jich, jsou to zcela 
obyčejní zločinci, kteří vás nejsou důstojni." 
Poněvadž však logika, důslednost a hlavně se
trvačnost na předsevzaté linii nebyla už od roku 
neštěstí 1526 nikdy vynikající stránkou našich 
katů, octl se nebezpečný zločinec asi za 4 dny 
mezí námi. Byl to Polák, syn skladišfního před
nosty na nákladním nádraží ve Varšavě, pan 
Pakula, studující ve Lvově na technice. Jakmile 
vypukla válka, byl s ohromným transportem Ru
sínů a Poláků expedován dlouhými vlaky do 
pověstného Thalerhofu u Štyrského Hradce, 
kdež byli ubíjeni a trápeni hůře než divá zvěř. 
Od něho jsme se po prvé dověděli, že je Thaler
hof na světě a od té doby stačila i en vzpomínka, 
že by nás mohli odstěhovat do této márnice, a 
i nejohnivějšímu z nás zbledl hřebínek. Poslanec 
Stříbrný použil později thalerhofského ma
teriálu, aby se proslavil svou řečí na říšské radě 
brzo po jejím svolání r. 1917. Byla to skvělá, ale 
také zdrcující a každého lidumila, ba každého 
člověka s lidským srdcem, hluboce zarmucující 
obžaloba, přednesená před tváří celého světa, 
která nesmírně blahodárně působila všude kde 
ještě nevymřel lidský cit. Rok poté mi ~ra
voval vídeňský advokát, dr. Z" svobodomyslný, 
~emokratický Němec: -;: "To bylo velkolepé, 
mkdy na to nezapomenu . -

Ani nám nikdy nevymizí z paměti vypravování 
bratra Poláka. Se zatajeným dechem jsme po
slouchali líčení zvěrstev páchaných strážemi -
čtvrtým pěším plukem - vídeňskými to dětmi 
"Wiener Edelknaben", kteří se předstihovali v~ 
vymýšlení bestiálností. 

Zapisoval jsem si tehdy pilně jeho hrůzy plné 
líčení, ale propašované zápisky, poschovávané 
u příbuzných a spolehlivých přátel, nelze nyní 
bohužel nalézti. Proto jen po paměti doplňují 
Stříbrného a sděluji několik dokladů, kam až 
může klesnouti kulturní člověk: Thalerhofský 
tábor internovaných bylo původně pole. První 
Rusíni a Poláci byli tam dovezeni na podzim 
1914 ze Lvova z přeplněných vězení, když ani 
denní odstřelování libovolně vybíraných obětí 
na dvoře věznice před zraky ostatních z oken při
hlížejících vězňů nepomáhalo opatřiti dost místa 
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p~ívalu nových nešťastníků. I vybrali jich plný 
nakladní vlak a 10 dní je vezli - strašných 
deset dní - všechno v jedné směsi, dámy, ne
věst~y, počestné dívky i stařeny, kněze, doktory, 
zločmce a nejvíc rolníky, zkrátka, jak kdó přišel 
pod ruku. Potřeba se nesměla konat venku, v zá
chodech, ve stanicích, nýbrž ve voze na podlahu 
a brzo byl vůz zaneřáděn, ale nikdo se nesměl 
ozvat, ba ani úst otevřít, sice byl hned zbit a 
p~.žbou k zemi sražen. V Thalerhofě nebylo nic 
pnpraveno, ohrada a baráky se teprve budovaly, 
a pro mnoho set nešfastníků nebylo než dva -
tři stany. Mrzlo již, a kdo se do nich nevešel 
měl sice právo zmrznout, ale nesměl ceknout: 
n,ebof byl vězněm dvou ušlechtilých národů: Ma
darů a Němců, a nikdo zajisté si nedovolí ba 
ani nesmí pochybovati o tom, že j sou oba' tito 
národové hluboce proniknuti nejen evropskou 
kulturou, ale také pravým nefalšovaným církev
nictvím - ať římským, af protestantským. Když 
byl~ x:a př. baráky naspěch dostavěny, kouřila 
strasne kamna, nebylo lze vydržet, ale nikdo ne
směl ven; ubožák, jenž boje se zadušení dveře 
otevřel,. byl stráží ~apíchnut .... atd. Pro obědy 
se chodIlo ve frontach - kdo se z nich uhnul -
nováček třeba, neznalý táborových zvyků - byl 
probodnut. Veškeré tyto zločiny byly beztrestné. 
Stačilo jen, když voják 4. pěšího pluku, doplňo
vaného v residenčním a hlavním městě říše, jež 
~e stokráte ústy svého purkmistra prohlašovalo 
Jako echt und treu deutsch, když nadutý a válkou 
docela ~pitomělý vídeňský synáček prohlásil, že 
se Rusm vzpouzel a že ho v sebeobraně bodl. 
To úplně stačilo! Vzpouzel se vrchnosti Bohem 
mu určené. Tím byla věc vysvětlena a 
skoncována! Akt uzavřen a lidské žití s ním! 
V barácích vypukl tyfus, lékař se bál do nich 
vstoupit a skutečně neohledal ani jednoho ne
mocného - ale dostal potom přece tyfus sám 
a zemřel naň. Za někoHkastupňového mrazu vy
váděli nemocného v košili před barák a tam ze 
vzdálenosti několika kroků ho lékař "prohlédl", 
ukazoval hůlkou a ptal se cizí, neznámou řečí: 
Kde vás bolí, tu, tam? Tak se jednalo denně a 
nikdo těchto zločinů neviděl, nikdo se neob
měkčil, nikdo nesmilovaL - Vrcholem všeho 
byla latrína. Přes jámu, umístěnou blízko tyčko
vého plotu, byla položena dvě dřeva, na nich se
daH internovaní, muži, ženy, dívky, aby konali 
svou potřebu. štýrskohradecká inteligence si tyto 
akty s oblibou fotografovala. Dřeva byla v zimě 
hladká, i stalo se, že člověk sklouzl a spadl do 
výkalů, a když ho vytáhli a chtěli pod pumpou 
omývat, bylo jim to zakázáno a on byl nucen 
znečištěný jíti do baráku mezi ostatní. Snad 
ani za starověku nebylo tak rafinovaného barbar
stvÍ, jakého se dopouštěl 4. vídeň. c. k. regiment. 
Od Krasniku utekli, strachem letěli jako šílení, 
dostali řádný nářez, padlo jich jako much, až 
se Jeho vídeňské Veličenstvo Franc Josef z mi
losti boží ráčil po svém oblíbeném zvyku dopá
liti a dupati nožkou: který dobytek měl tak pi
tomý nápad a poslal mé Edelknaben do fronty? 
I byli dáni do ústraní a tam v Thalerhofu se sle
pičí mozky vídeňské mstily. Věřily, že ubozí, ne
vědomí sedláčkové dávaH Níkolaji Nikolájevi
čovi kouřem svých baráků signály, kde je-

rakouské vojsko. Za to je nyní píchali. jako 
by byli zhoubnou zvěří a ne lidmi. Teprve 
asi po dvou letech byl plukovník von Stadler 
potrestán, a to na podiv přísně: sesazen s velení 
pluku, degradován atd, - Již z toho se dá soudit, 
jakou přemíru ohavných zločinů měl tento 
člověk - ovšem šlechtic, Edler von - na svě
domí. A tento zločinec Stadler byl by býval 
málem přijat do čsl. armády! Ministerstvo ná
rodní obrany uznávalo za nutné také tento 
případ zvláště vyšetřovati. Jsem přesvědčen, že 
kdyby byl Matějka ještě živ, byl by ozdobou 
československé byrokracie. Hnusno! 

Z hlavy Stadlerovy, či z hlavy některého 
z důstojníků se vylíhl i tento "vtip": SvolaH 
ženy, af řeknou, která umí na piano, fran
couzsky, nebo anglicky, vůbec která má vyšší 
vzdělání. Přihlásilo se jich několik i dali jim 
hadry a kartáče, aby jimi pánům oficírům umý
valy schody, chodby, kanceláře' a ovšem i zá
chody. --

A stej ně i ako nelze zapomenout na tato zvěr
stva Němců a Maďarů (viz, co zkusil na př. od 
Maďarů později náš Hatina; každý voják měl 
právo se na něho vyplít, což se dělo zblízka 
i zdáli. Plili na něho pro zábavu jako do terče 
a on se nesměl hnout), tak nutno i bratrům Ru
sinům a Polákům připomínat, že, když byla na 
bojišti situace nám nepřízniva, oni na říšské radě 
v r. 1918 se často stavěli proti nám a podporovali 
Němce, kteří chtěli vyrvat českému národu i po
slední zbytek národních a politických práv. Jsou 
věci, jež nelze čestnému člověku zapomenouti. 
My nikdy ani po staletí nezapomněli Kostnice, 
Lipan, Bílé hory, ale Poláci a Rusíni nejen že 
takřka obratem ruky zapomněli na ThalerhoI a 
všechno ostatní, oni při prvním zavanutí nepřízni
vého větru lezli vídeňskému panstvu pod pod
patek zkrvavený jejich nevinnou, v proudech 
proHtou krví. 

Po bok Thalerhofu, jenž po věky bude hanbit 
vyspělou kulturu evropskou, se zaslouženě řadí 
plod kultury asiatské - Arad. I líčení této mu
čírny mám od očitého svědka, Srečka Domiče, 
asi 281etého posluchače vyšší školy politických 
věd v Paříži. Byl ze Splitu á poněvadž studoval 
v Paříži a hlásil se k Chorvátům, byl na počátku 
války, pobývaje doma na prázdninách, zatčen a 
dopraven konečně do Aradu. Podle jeho zpráv 
bylo tam internováno na 13.000 Srbů, ubytováni 
byli v kasematách a podzemních průchodech 
s obou stran otevřených, takže houfně mrzli a 
mřeli. Denně jich ráno nakládali po 20-40 na 
saně nebo povoz, kladH je křížem na sebe, jako 
když se dříví rovná, a vozili jé zahrabat. Strava 
bídná a za nejmenší provinění strašné tresty. 
Domič byl povaha a vůbec muž v každém směru 
zcela neobyčejný, všestranně nadaný, výtvarný 
-umělec diletant, jenž bez jakýchkoli škol na pf. 
krásně vymodeloval hlavu naší družky sličné 
Xenie Gerovské, krásně nakreslil podobiznu Ká
chovu. a .z pařezu starého akátu vyřezal slečně 
M. květináč či vázu, že jsme se všichni jeho ná
padům a dovednosti podivovali. Byl asi 281etý 
a byl krajně popudlivý. Prvý čas jsme mysleli, 
že se s ním vůbec nespřátelíme. Teprve 
později, když poznal naše ledví, stali jsme 
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se velmi dobrými kamarády. Milý Srečko 
se jednou dopálil na aradsk-ý pořádek víc 
než obyčejně, vzal arch papíru a napsal 
francouzsky přímo Franc Josefovi, co mu 
zrovna nejhrubšího napadlo. Vylíčil celé utrpení 
tisÍCů lidí a nešetřil pravých, přiléhavých slov -
hodil písmo do schránky a čekal, že ho pověsí -
zatím ho přestěhovali k nám do Gollersdorru. 
Začal jsem se u něho učit srbsky, ale daleko 
jsme to nepřivedli. Měl jsem ho později upřímně 
rád, neboť u něho co slovo, to čin. Z Aradu si 
přinesl nepěkný kašel, kterého se ovšem za bíd
ného ubytováni a ještě horší stravy gollers
-dorfské nezbavil. Chřadl - konečně ho koncem 
r. 1915 pustili domů - poslal mi asi dvě pohled
nice - více o něm nevím. Podlehl-li Aradu -
i tamní velitel, Maďar, byl později podle ně
meckých novin ostře trestán - je ho jistě velká 
škoda. . 

Otakar Vochoč: V drápech. Praha 1923. 

Balada o hladové smrti 
z r o k II I 9 I 7 a I 9 I 8. 

Smrt odjinud šípy též má, 
než z nasáklých krví poHl 
Když vybírá očima, 
již pohled ten předurčil tebe. 
Ty dlouhé dny denně tě boH. 
v zdech města miasmatickým prachem 
se plíce plní, břích hladovým strachem. 
V ulici modrá se nebe. 

Do smrti vkuklená bída 
stádo své vyhání denně a hlídá. 
Chrli mu noviny ranní, chrli mu večerníky, 
bez biče žene je ulic na chodníky, 
kde zas chleba není, 
a pak zas domů k prázdnému stolu. 
A to je rozmluva denní: 
Budeme hodovat spolu. 

Světnicí dlouho se rozhlíží: 
vyber si, kde co lesklého prodei. 
do prázdných hrnců pohříží 
ruce, na, chceš-li, tož si je hlodej. 
Kromě stolu a na zemi lože, 
červotočivé stolice jedné, 
vidličky sežrané rezem a nože, 
ničeho není již v síni bědné. 

Zase den a zas raděj spat. 
K snídani sousto hledat, 
poslední nábytek rozštípat, . 
v poledne k prázdnému stolu si sedat. 
Zase den vychrlil večerníky, . 
a tím je večeře skončena, bohudíky, 
zase den a zas raději spat. 

Ale dnes smrt se z bídy klube, 
jako z kukly smrtihlav. 
U lože sedne si, tenčí se, koutky škube, 
vysedá u tvých hlav. 
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Jsi-li muž, 
jeí-li st~ře~ ~či žena či J~i-l~ dítě, 
zpívá h, zltrkem koneJ Sl te, 
jarem tě potěší, písní o lidskosti, 
dobročinná sousta ti poušti do klína. 
Bude to už'? 
Bude to trvat jen déle? 

Ranních čísel a večerníků ti nastele dosti 
pod hlavu, a ta již klesnouc usíná. 
Jako ta duše v těle. 

Na dubový stůl ted' pokrm smrti kladou, 
to je právo její. 

Mnoho siní je a mnoho stolů, na nich řadou 
rakve skřípou - už je vynášejí ... 

Antonín Sova: Krvácející bratrství. rozjímáni ranní 
i navečerní. Praha. 

Z k u š e n O S ti p r ~ ž S k ~ ch I é k a ř ů. 
R o z h o vor spr a ž s kým fy si k e m. -
Úřední zprávy pražských lékařů.
~ o 1 é v k a p r a ž s k éro di č k y. J í
de ln í lí s t e k 761 e t é s t a ř e n y. 

"Upláčou se do spaní." 

Měli jsme v těchto dnech příležitost hovořiti 
se zasloužilým městským fysikem pražským, 
zdravotním radou p. drem Lad. Procházkou, 
jemuž za války narostly úkoly neočekávané, 
obtížné. Pan dr. Procházka snaží se již od 
dlouhé doby zmírniti následky válečných po
měrů vyživovacích mezi pražskou chudinou, 
upozorňuje na ně soustavně, činí podněty k ná
pravě - ovšem práce je nad lidské síly. Lavina 
bídy nabývá rozsahu a ničivé síly. 

Hovořili jsme o podvýživě, jež vyvolává při-. 
zraky bývalých lidí na ulicích metropole vezdy 
požehnaného českého království. Pan městský 
fysik pravil: 
Řeknu-li vám, že v Praze řádí podvýživa, 

střevní choroby, tuberkulosa a nebezpečná 
úmrtnost starců a dětí, pak je to opakování sku
tečnosti, o níž bylo již mnoho mluveno a psáno. 
Navykli jsme Sl takovému suchému konstato
vání. Je třeba poněkud zademonstrovati věcně, 
osvětliti dva, tři obrázky ze slují pražské bídy, 
do nichž vnikají naši lékaři a o nichž píší, sami 
trnouce a hluboce doj ati, pro všechny časy pa
mětihodné záznamy. 

Prosím, zde jeden zápis takový o M. V., 
381eté ženě kočího. Sedm dětí v její rodině; děti 
jako píšťaly u varhan vyhublé. Nejstaršímu 
14 let. Muž na vojně. Pro jakési byrokratické 
obtíže nemohla žena dlouho obdržeti podpory. 
Důsledek: nezaplacení činže, podnájem. Slehla 
v novém bytě v koutě, zahrazeném sukní, pově
šenou na motouz; v druhém krčilo se pět nej
mladších dětí, dvě nejstarší běžely vyžebrat 
někde kus aprovisace. Nebylo kouska potravy .. 
Sousedky, vesměs nejubožejší ženy - udělaly 
sbírku. Sebraly mezi sebou deset kůrek chleba. 
dvě řípy cukrovky a košťály od zeleniny, nasbí
rané po zemi na trhu: z toho uvařily matce a 
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Jepm dětem polévku. - Polévka pražské ro
dičky, matky sedmi děti: vařena léta Páně 
1917 ... 

Druhý, hrůzný případ. Babička 761etá, sama 
samotinká, od dětí opuštěná. Sloužila 40 let 
v i edné rodině, onemocněla dnou, propuštěna, 
Děti bývalých pánů dávají jí podpory dvě ko
runy měsíčně. V poslední době nemohla už ani 
choditi: žíla v podnájmu u sestry, také chudé, 
v koutě za kufrem. Blízko jejího bytu je vojen
ský špitál a hostinec, i žila stařena z toho, co 
vybrala ze smetí, které se vynáŠÍ, aby bylo od
vezeno: co našla - ohryzky, slupky, kosti 
atd. - opláchla u pumpy - a byla živa, Náhle 
se roznemohla. Krvavé průjmy. Lékař soudil, že 
je to následek podvýživy. 

,,! kdepak, milostpane'" namítala stařena. 
"Právě poslední dny mi bylo dobře. Nasbírala 
j sem si klásků na poH, vymnula a - uvařila. 
To jsem se měla ... " 

Jiný záznam úřední. Pan X. J., úředník, 
ohlásil churavost, týden už nebyl v kanceláři. 
Obeslán, přišel. Vysoký, vyhublý na kostru, 
obličej opuchlý, popelavé barvy: tichý hlas, 
vůbec nerad odpovídá, hledí při otázkách stra
nouj vyšetření je mu obtížné. Stát nevydrží. Při 
vyšetřování srdce se kácí v mdlobě. Teprve na 
otázku po dětech a teplé slovo, vyhrkly mu slzy. 
Vypověděl vše. 160 korun gáže. Šest dětí, dva 
nej starší hoši na gymnasiu. V míru protloukaH 
se s bídou, starosti a dluhy. Za války zle. S po
čátku rodiče ničeho nejedli, jen aby děti měly 
co do úst. Ale letos už ani to nelze. Otec ochu
ravěl - vlastně nemá žádné choroby, pouze 
hlad a tak zv. "nemoc z hladu" (otoky a pope
lavá pleť, mdloby). Děti denně pláči hlady. Stra
vují se U Vejvodů - jedí jen jednou denně; 
nejhůř je večer před spaním. Nemají doma uhlí, 
a nemohou žádného dostati; nemají petroleje 
ani svíček, a tak sedí večer potmě a v zimě 
doma, čekajíce, až děti se upláčou do spaní; pak 
sami tupě ulehnou, aby přečkaH noc, i ež vede 
ke dni horšímu, než předešlý. Také jim dochá
zejí šaty a boty ... 

To jsou úřední zprávy pražských lékařů 
okresních z doby veliké světové války a starostí 
o nového, lepšího a šťastnějšího člověka. Letmo 
vyňaté výkazy. Dala by se z nich sestaviti 
kniha, úžasná, otřásající kniha o černých, bez
útěšných pražských slujích, v nichž obluda ne
přemožitelné bídy ničí rodinná štěstí, vyssává na 
morek pološílené rodiče a stává se rozsevačem 
souchoťových bacilů pro příští pokolení . . . 

Večer ze dne 6. listopadu 1917. 

JI(. 

M odl i t b a d i e t' a ť a. 

Milý Otče z nebal 
prosím ponížene, 

pozri - mama zasa obrátená k stene 
plače! Ja viem prečo, vieš mi to aj Ty iste, 
že nám otec musel kamsi na bojiště, 
bez neho nám smutno - ani na pohrabe ... 
preto prosím pekne ja, ja, dieťa slabé, 
vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila! 

f 
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Pohroz! predsa velká - vefká Tvoja sila, 
mama vraví, ked' chceš - skrotíš každú šiju, 
a ver' mrzko i len, keď sa chlapci bijú! 
povedz to tým vefkým, musí prestať svada, 
oka pustia domov, mama bude rada, 
a ja ešte ako! dám mu i čo nemám, 
veru si ho nikdy - nikdy nenahnevámj 
T eba ale za to chváliť neprestanem ... 
sprav to, sprav, a daj nám dobrú nócku! amen. 

Martin Rázus: To je vojna! Cyklus "C'est la guerre", 
1914-1916. Turč. Sv. MCN'iin 1919. 

Hrozné krveprolití v Prostějově 
dne 2 6. d II b n a I 9 I 7. 

Jaký to podivný kontrast: v srdci Hané, 
v obilní komoře Moravy, v hanáckém Jerusa
lemě, v dubnu 1917 - hlad. Okolí prostějovské 
proměněno tehdy v obrovskou dílnu na vojenské 
mundury: na 10.000 konfekčních dělníků a děl
nic šije vojenské pláště, bluzy, kalhoty, ovino
vačky! Jezdí do Prostěj ova, aby odváželi si 
odtud poskrovnu potravin. Z vychrtlých postav 
dělníků křičí hlad a zoufalství. Darmo vzpomí
nat, co se všecko tehdy k jídlu předkládalo. 
Chléb černý, prý z kukuřice a jako bláto se roz
padával, roztékal, páchl! 

Přes půl tisíce žen se srotí, aby muže své, ži
vitele, rodiče, vyvolaly od strojů, z továren, do 
města, před budovu hejtmanství. Aby se pro
testovalo! Neboť jsou zprávy jisté, že zásob 
dost, jenom že jsou -schovány! 

Jdou k Mandlům, prostějovskému Rotšildovi, 
a tam kamením vytlukou okna železobetonového 
paláce. Pak jdou domů, unaveni, vyhladlí, resig. 
novaní. 

Však ráno "přijdem zas". A přišli! Kolem 9. 
srotily se davy opět k hejtmanství. Leč jaké pře
kvapení! Budova okresního hejtmanství obklí
čena kordonem vojáků, které okr. hejtman 
v noci byl povolal tajně Z Olomouce. Přijeli, 
vesměs mladí hoši - Mad'aři, ještě nedocvičení, 
pravý obraz upadajícího už vojáctví té doby: se 
starými werndlovkami a nabitými olověnými 
střelami na ostro. 

Jen několik kroků dělí je od dělníků. Stojí 
tu proti sobě dvě masy, vojáctví a civilní. A ne
dochází zatím ještě k ničemu tragickému. Spíš 
se klidně obě strany navzájem měří, domlouvají 
se, baví, ba laškují! 

Vtom výkřik z davu: "Uhnite'" 
Ký ďas v tom, že se vtom zablýskne v slunci 

tasená šavle hejtmanova! Přece se, pro Bůh, nic 
nestalo, že na povel hejtmanův trubač zat~oubí 
a hned nato za-praskají výstřely. Panika! Užas! 
Zděšení! A padají oběti! 23 jich válí se v krvi, 
mozky rozstřílené olověnými střelami vystřikuj í 
s rudou krví na zed', na dlažbu. Panika v blíz
kých školách. Školníci a učitelé vyvádějí děti 
zadními dveřmi do polí. 

Zde výkaz zastřelených obětí, jak jej podal 
účastník J o s e f K o vař í k: 
Třináctiletý školák J. Soldán, jenž 

sestřelen byl se stromu, an sed í v al na vo
jáky; 151etá děl nic e Fr. H I o ch o v á, 
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která živila nemocnou matku a 
č ty ří s o u r o z e n ce, jež právě nesla slu
žební dopis železničnímu lékaři a skonala nato 
v nemocnici; srdcervoucí byl prý okamžik, když 
její otec, voják, dlící právě na dovolené, přivezl 
nešťastnou matku, aby se s dítětem navždy roz
loučila. Dvacetiletá dělnice A n n a P a s e
k o v á byl a ž i v i tel k o u pěti s o u r o
ze n c ů. Její otec padl v boji za císaře, ona byla 
zastřelena koulí císařského voj áka. 

A tak bychom snad mohli vypočítávati všecky 
ty tragické momenty a okamžiky, než omezíme 
se na pouhý další výčet obětí: zastřelen byl 
dále 161etý učeň J. Do lí ne k, 17letý dělník 
A. Lešický, 181etý slevač V. Morbitzer, 
181etá E. M a rl í n k o v á, 191etý strojník L. 
Va c a, 21letý strojník J. Hod a n, 21letý 
obuvník J. Ho f f man n, 221etá dělnice Fr. 
K o ř í n k o v á, 221etá krejčová K o ř í n k o v á, 
matka 2 dětí, 231etá dělnice E. Stě r b o v á, 
251etá dělnice A. R o u bal o v á, 261etá dělnice 
O š ť á dalo v á, matka 2 dětí, 271etý natěrač B. 
K o z á k, otec 1 dítěte, 47letá dělnice V. N e
z valo v á, 481etý obuvník V. N a vař í k, 
otec 3 dětí, 571etý dělník R. U 1 r i ch, otec 
7 dětí a 631etý střihač V. P o spí šil. 

A pod i v n ol M u s i 1 o pad n o tl t 23 
krvavých obětí a 40 lidí musilo býti 
ran ě not ě ž c e, aby n a jed n o u s e 
o t e vře 1 y s k r Ý van é d o t é dob y z á
li ob y a vyd á val s e z výš e n Ý pří děl: 
n a k r o u p y, m o u k u a c u k rl 

Pro t i d ě tem. 

Koterovská ulice v Plzni. 
V Plzni za hlavním nádražím je předměstí 

Petrohrad". Bydlí tam železničáři, řemeslníci 
~ dělníci. Jeto čtvrt chudých lidí. Koterovská 
ulice v tomto předměstí je největší hanbou a 
potupou rakouského vojska. Stala se dějištěm 
tak brutální události, že není i í v historii hned 
tak rovné. Kumpaníí mad'arských vojáků bylo 
tu zastřeleno pět hladových dětí. Stalo se tak 
v červnu r. 1918. Byl hlad a bída jako v~ude 
jinde. Plzeň byla nabita vojáky a dělníky "Sko
dovky". Potraviny široko daleko v celém okolí 
vyrabovány. Minimální příděly potravin se ne
vydávaly už kolikátý měsíc. Matky z "Petro
hradu" vzaly své děti do náruči a za ruce a 
chtěly jíti hromadně na hejtmanství žá~at p~o 
hladové děti zadržené příděly potravm. NiC 

více než chleba pro děcka hladem plačící a umu
čená. Hejtmanství, jakmile se o tom dovědělo, 
s úžasnou rychlostí vyrozumělo o tom vojenské 
velitelství, a to proti hladovějícnn, bezbranným 
ženám vyslalo kumpanii maďarských vojáků 
s nabitými puškami a nasazenými bodly. 
V Koterovské ulici se srazilo vojsko s dětmi. 
Děti nastavily zděšený pláč proti bodákům úto
kem ženoucím a slabé ručičky proti salvě 
výstřelů. Věčná, nesmazatelná hanba a potupa 
vojska a války. Vojáci vystřelili salvu do zá
stupu dětí a žen. Mad'arské vojsko dobylo slav
ného vítězství a lehko opanovalo bojiště. Na 
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bojišti, na dlažbě Koterovské ulice zůstalo ležet 
pět zakrvácených, mrtvých dětských tělíček. 
Jaká to bestiaHta a zvířeckost! Místa v dlažbě, 
na něž tyto nejnevinnější oběti války vypustily 
své bílé dušičky, jsou vyznačena a o du
šičkách sem maminky položí kytičky a věne
ček .. , Před rokem vystavěla nedaleko obec 
krásnou, moderní školu. Při kladení základního 
kamene k této škole řekl pan president Ma
saryk: "Školou a výchovou k trvalému míru." 
V blízkosti Koterovské ulice mají tato slova 
zvláště hluboký význam. 

Rud. Kepka. 
típek Alois: Dokumenty z naši národní revoluce. Roč. L 

Proha 1923. 

Obě t' voj e n S k é j U S t i c e. 

Muž pro U r á ž k u Vel i č e n S t v a v y
š e t ř o van Ý s e obě s i 1. Ve věznici kraj
ského soudu v Jičíně oběsil se v sobotu odpo
ledne 67letý hokynář Antonín Havlík z Jičína, 
který byl vyšetřován pro urážku císaře. 

Večer dne 18. října 1916. 

Poprava. 

Novoměstská věž jako ruka ční 
k nebi zdvižená. 
Pod ní Praha sní 
umdlená. 

Nízko nad zemí noční oblohou 
hustá mračna jdou. 
Slzy ve světě lidstvem vylité, 
sluncem vypité, 
k pohřbu těžce jdou ... 

V temném nádvoří, když on v krok se dal, 
kdo by zaplakal? . 

V temném nádvoří kdo by nad váma, 
oči vyhaslé, lomil rukama? ... 

Pouze z oblohy slzy padaly, 
když mu katové 
provaz dávali. 

Pouze oblaka vlahý poHbek 
vtiskla na čelo ... 

V dutém podzemí zahřmělo. 
J. Kopta: Cestou k osvobozeni. 

Ze vzpomínek n'a smutné doby. 

V ·dubnu 1915 v Praze vojenská poHcie 
pátrala po připravovaném povstání ve vojsku. 
Tehdy tam měly několik praporu tři české 
pluky 11., 88. a 102., jež hlídal německý pluk 73., 
známý všeobecně pode jménem "skopčácký'·. 
Počátkem r. 1915, kdy ruské vojsko tlačilo se 
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přes Karpaty, fantastické pověsti a zprávy na
bývaly u lidí ohlasu předtím nebývalého. 

Na Moravě se staly případy, že starostové 
obcí sami o své ujmě upozorňovali obyvatelstvo 
na to, jak se má chovati, až přijdou Rusové. 
Farář jedné hanácké obce se upřímně mezi 
svými doznal, že modle se z příkazu konsístoře 
za vítězství "rakousko-uherských zbraní", prosil 
boha, aby ty zbraně byly od Ruska poraženy. 
Z Čech na př. docházely na Moravu předčasné 
ovšem dotazy, co prý je na tom pravdy, že 
v Přerově jsou již kozáci! Vojenský soud v Mor. 
Ostravě vynášel rozsudky smrti denně. Lid byl 
ovládán duchem, jehož se moravský místodržitel 
tak ulekl, že vydal české provolání, varuje 
v něm "loyální lid moravský" před "neuvědo
mělými lidmi" a na konec pohrozil: "Vláda má 
moc, každý sebemenší pokus vzpoury potla
čiti." To bylo něžné upozornění na Moravskou 
Ostravu. . 

V Čechách prováděla vláda rozsáhlou perse
kuci. Obětí nevinnou, pravým justičním zloči
nem bylo odsouzení k smrtí vojáka 102. pěšího 
pluku Josefa Kudrny z Vodolky (u Prahy),-
321etého, otce 7 dětí, z nichž nejstaršímu bylo 
8 let. 

V dubnu 1915 čtvrtá setnina jmenovaného 
pluku byla ubytována v "Sokolovně" v Bene
šově a měla právě odjeti do pole. Ač bylo za
kázáno píti lihové nápoje, přece část vojáků si 
je opatřila. Jednoho odpoledne vstoupil do 
"Sokolovny" podplukovník Kukačka, o němž 
rozjaření vojáci zazpívali posměšně: "Co by 
tomu řekl pan Kukačka, že mu vzala roh a marš
kumpačka .. .1" Kukačka jim řekl cosi o české 
bandě. Hoši se na Kukačku vrhli, takže stěží 
utekl a poslal na 4. setninu odporného tyrana 
hejtmana Choceňského. Ten byl zbit a hozen do 
vody. Po tom případu byli povoláni od 14. pluku 
dragouni, aby celou setninu "odzbrojili", naložili 
do vlaku a odvezli do Cmuntu. - Za celou tu 
dobu vření Kudrna spall Na nádraží v Benešově, 
než setnina byla násilím naložena do vlaku, při
běhl a vmísil se mezi kamarády. V tom se stal 
jakýsi poprask, jemuž asistoval Kukačka s ostat
Dími důstojníky. Kudrna v té chvíli právě pil 
z polní láhve a míjel skupinu důstojníků bez 
pozdravu. Kterýsi důstojník se ho tázal, proč 
nepozdravil. Kudrna neodpověděl, otočil se 
k důstojníkům zády. Na opětovný dotaz vrátil 
se ke Kukačkovi a těsně před ním řekl cosi 
nesrozumitelného, ruku drže na bajonétu. Hned 
na to, po protestu setniny, byl odveden do vě
zení. - Vojenský soud na Hradčanech odsoudil 
jej k smrti zastřelením. 

.. 
Poprava nešťastného Kudrny konala se na cvi

čišti u Motola dne 7. května 1915 ráno. Byl jarní 
den, Praha byla v květu, vzduch čistý, nebe 
pokryto bělavými obláčky. Všechna česká po
sádka pražská komandována k popravě a roze
stavena tak, že byla se všech stran v okruhu 
pušek německých. Z civilního světa českého 
nebyl přítomen nikdo. V počtu přímo demonstrač-

ním však dostavily se německé dámy v bílýc~ 
jarních toaletách, ozbrojeny kukátky. Důst0J: 
nické sbory pluků 11., 88. a 102. byly k poprave 
zvláštním ro~kazem komandovány. 

'Do čtverce vojska byl přiveden spoutaný 
Kudrna. Byl bled, ale kráčel pevně, hlavu vzty
čenu. Auditor přečetl rozsudek a otázal se 
vojska, kdo se hlásí dobrovolně odsouzence za
střeliti. Nikdo se nehlásil, ani Němci ne. -
Chvílí byl na místě popravy nervosní neklid, 
němečtí důstojníci bezradně tvořili hloučky. Ko
nečně bylo od 88. pěšího pluku odpočítáno 
8 mužů, kteří byli nuceni zastřeliti nevinného. 
Kudrna si nedal zavázati oči, šel sám před 
pušky a pokynul vojákům, aby střelí1i. Na povel 
"palte" dva z nich omdleli. Kudrna klesal po
malu k zemi ve chvíli, kdy jeho ženu vyháněli 
vojáci - ona přišla prosit, aby její muž, otec 
7 dětí, nebyl popraven. - Krev, která porosila 
zemi, byla 73. plukem roznesena na botách. 
Tento pluk ihned, jak Kudrnovu mrtvolu od. 
nesli, šel pochodem přes místo, na němž Kudrna 
klesl. - Žena nešťastného si na druhý den vzala 
život. 

Po popravě roznesla se po Praze pověst, že 
Kudrna dostal císařskou milost, ale tato zpráva 
prý došla hodinu po popravě. Pravda to nebylo, 
je to jen pouhý doklad, jak tyranie pokouší se 
omývat svého nejvyššího pána. 

Smrt Kudrnova - nejde mi z mysli, znamená 
pro nás krvavou hanbu, je to jeden z dokumen~ů 
naší nejhlubší poroby. Uprostřed českého kraje 
u hlavního města Čech se mohla vykonati po
prava nevinného člověka za asistence českého 
.... ojska. Ovšem vzepření naše bylo by tehdy zna
menalo i naprosto naši zkázu. Ale smrt 
Kudrnova byla úderem do našich mozků,' při
nesla své ovoce. 

Ladislav Záruba. 
Americké dělnické lisly dne 21. června 1917. 

Obě š e n pro vel e z rad u. 

Z c. k. policejního ředitelství v Brně se nám 
sděluje: Soukromý úředník Slavomír Kratochvíl 
z Přerova byl soudem vojenského velitelství 
v Mor. Ostravě rozsudkem ze dne 23. listopadu 
1914 pro zločin velezrady podle § 58 c. tr. z. spá
chaný tím, že v Přerově v polovici listopadu 
t. r. rozmnožoval a rozšiřoval letáky s básní 
v jazyku českém sepsanou, v níž se přítomné 
válečné události, účel války a obětavost oby
vatelstva pobUřujícím způsobem líčí a v níž se 
vyzývá k činům, které zvýšení nebezpečí pro 
stát zvenčí a vzpouru uvnitř přivoditi mohou, 
dále že nosil při sobě manifest caruv k českému 
národu, o d s o u z e n k s mrti pro vaz e m. 
Tento rozsudek byl ještě téhož dne dvě hodiny 
po vyřčení ve dvoře soudní budovy vykonán 
(nikoli však provazem, nýbrž zastřelením. P. r.). 

Lidové noviny ze dne 1. prosince 1914. 

Modlitba za český národ 
pře d j e s li č k a m i. 

Že Tobě, malý Jezu Kriste, 
ted pozvedáme svoje zraky čisté, 
to není pouhá náhoda. 
Jsem dítko chudé jen a prosté 
jak tisíce jich se mnou roste 
na stromě mého národa. 

Tys vrátil volnost mému lidu, 
by v pokoji a svatém klidu 
své vlasti mohl tvořit hráZi 
Ty otrocká jsi rozbil pouta 
a z temna žalářního kouta 
jsi na výsluní vyved nás. 

Dnes za ten národ, jeho štěstí 
chce prosba má se z prachu vznésti 
až před tvůj mocný Majestát. 
Hle, jesle tvoje slzou rosím, 
za národ český, Kriste, prosím, 
i za náš nový český stát. 

Už dávno - před tisíci lety 
své svaté víry bílé květy 
v mém národě jsi nechal růst, 
je pěstil Cyril s Metodějem 
a od těch dob Ti chválu pějem, 
tu českých srdcí, českých úst. 

Ať každý z nás, ó Kriste Pane, 
se hodným tvého daru stane, 
ať kvete v čechách ctnost a mrav, 
ať simě víry se tu daří 
a pravá zbožnost roste, jaří, 
by národ šťasten byl a zdráv! 

Když neštěstí se v okna dívá, 
když národu se připozdívá, 
k nám rychle vejdi pod střechy. 
Když trpíme, trp s námi spolu, 
sám ke každému sedni stolu 
a poskytni nám útěchy. 

Dej život šťastný nám a dlouhý 
a naše práce, naše touhy, 
Ty, milostí svou provázej. 
A v zákopech i boji lítém 
bud národu i církvi štítem, 
jím k vítězství Ty pomáhej! 

"Radostné vánoce." Pobožnost u jesliček 1918. 
Jindř. Š. Baar: Den osvobození 28. říjen. Brno 1921. 

~ 

Proč byl Slavomír Kratochvíl 
odsouzen k smrti. 

Co stačilo v Rakousku k trestu 
smrti. 

Dne 23. listopadu 1914 byl vojenským soudem 
v Moravské Ostravě odsouzen znamenitý so
kolský pracovník z Přerova, Slavomír Krato
chvíl, k trestu smrti, jenž také dvě hodiny po 
rozsudku byl proveden, protože rozšiřoval t~to 
báseň: a ruské letáky: 
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Jsme Rakušany, císař nás volá! 
Podej mu, lide, ruku pomocnou! 
Nastav zaň mužně prsa svá holá, 
opusť své dítky, ženu nemocnou! 
Vždyť "pro vlast, krále", 
vraždit lze stále! 
Ty smrtné zbraně, bodla ostřená, 
po nichž krev proudí, 
Bůh neodsoudí, 
ba ústy kněží ještě požehná! 

Jsme Rakušany, císař nás volá.! 
Zanechme vnitřních s Němci rozbrojů, 
spojme se s nimil Nepřítel zdola 
kazit chce plány jejich výbojůl 
S milostnou skrání ted' se k nám skJánÍj 
ústupky činit jsou nám hotovi. 
Však až nás pro ně 
většina padne, 
připnou nám zase staré okovy! 

Jsme Rakušany, císař nás volál 
a bude prý k nám také uznalým, 
budem-li - sami zbiti již zpola -
vstříc kráčet šikům uštvaným 
vítěznou zbraní. 
A když nás raní, 
roztříští ruku neb hnát, 
dostanem za to kočičí zlato 
s pentličkou pestrou na kabátl 

Jsme Rakušany, císař nás volá! 
Máme se na smrt proň nechat hnát 
a sami vražditi Proč? Nevíme zhola! 
Pánům se zachtělo vojáčky hrát! 
Nevědí ani 
takoví páni, 
co chud'as sám v životě snáší běd, 
když za ně v boji 
zhatí nohu svoji, 
a když mu za ni dají - flašinet! 

Ruský manifest: 
Čechové! 

S vavříny na skráních stojí bratří Rusové před 
branami vlasti Vaší. Přicházejí k Vám ne jako 
nepřátelé, ale jako osvoboditelél Právě na ni
vách haličských rozbili bratří Rusové Vaše 
pouta a za svobodu Vaši kladli životy. Zato 
stali se hrdiny dne. 

Čechové, hodina slovanské slávy udeřila, na
dešla chvíle splnění VašÍch snů. 

Kratochvíl v noci v hostinci odevzdal opis 
básně Aloísu Křepelkovi, starostovi obce Pol
kovic na Hané; ten se s ním pochlubil svým 
sousedům a byl prý jimi donucen odevzdati jej 
soudu. U Kratochvíla potom našli ještě 15 exem
plářů a oba ruské manifesty. To stačilo, aby se 
jeho osud naplnil ... 

Al. Žípek: Dokumenty naší národní revoluce. Roč. 1. 
Praha 1923. 

Slavomír Kratochvíl, nadšený sokolský pra
covník z Přerova, byl jednou z prvých obětí ra
kouské persekuce na· počátku světové Války. 
Mužně vydal svědectví hrůze národní poroby a 
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příklad jeho hořel v tisících českých srdcích a 
naplňoval je novou odvahou. Jméno jeho bude 
vždy nerozlučně spojeno s dějinami českoslo
venského osvobození. Deset let uplynulo od jeho 
ukrutné smrti a jak se změnila tvářnost světa I 
Zmizeli jeho katané v propadlišti dějin, a 
myšlenka, za niž umíral, zvítězila. Mučednictví 
jeho nebylo marnou obětí, stalo se požehnáním 
všeho národa. 

Vzpomeneme jeho života i jeho tragedie podle 
brožurky, kterou na jeho památku vydal St. 
Kovanda a která je dnes již těžko přístupna: 

Slavomír Kratochvíl narodil se z rodiny uči
telské dne 2. ledna 1889 v Trnavě v okresu ho
lešovském. Zaměstnán byl jako technický úřed
ník u fy Heinikovy v Přerově. V "Sokole" pra
coval s nadšením a vytrvale jako cvičitel. 
Zraniv se vážně na ruce, věnoval se hlavně vzdě. 
1a vatelské činnosti v řadách sokolského dorostu. 
V "Přerovském obzoru" řídil sokolskou hlídku. 

Po schůzi sokolské v akciovém pivovaře pře
rovském dne 16. listopadu 1914 zastavil se Kra
tochvíl s několika druhy v restaurační místnosti 
a dal se do hovoru s rolníkem a starostou obce 
Polkovic, Aloisem Křepelkou, jemuž za řeči 
odevzdal veršovaný leták "Jsme Rakušany, 
Clsar nás volá!", Leták ten opisovali sokolští 
pracovníci přerovští na svém hektografu a roz
dávali jej. 

Starosta se letákem pochlubil několika souse
dům, kteří ho vybídli, aby věc udal. A tak se 
také stalo dne 18. listopadu na hej tmanství pře
rovském a u četníků, kteří ihned vyšetřovali 
v pivovaře, kteří Sokolové tam byli. Sklepníky 
podskočili a ihned označené Sokoly zatkli. 
U Kratochvíla našli 15 opisů onoho letáku a dva 
ruské manifesty. Téhož dne večer po 9. hodině 
byli všichni čtyři zatčení dopraveni k vojenské
mu velitelství do pověstné Moravské Ostravy. 
Četníci provedli eskortu velmi důkladně, jako 
by šlo o nejhorší zločince. Byli po dvou spoutáni 
řetízky a vedeni humny na nádraží pod blyští
cími se bodáky. 

Vojenská justice dlouho se nerozpakovala. Již 
v neděli 22. listopadu bylo zatčeným oznámeno, 
že příštího dne bude přelíčení. Přerovští pi'átelé 
marně se namáhali, aby se k věznŮ1n dostali. 
V pondělí dne 23. listopadu o 8. hodině se začal 
soud, který se skončil kolem 3. hodiny odpolední. 
Porada o rozsudku trvala pouze deset .runut. 

Ve 4 hod. byl přečten Kratochvílovi rozsudek 
smrti a oznámeno mu, že o hodinu později bude 
proveden. Ptali se ho, přeje-li si kněze. Krato
chvíl odmítl, ale přesto přišel kněz Čech a zů
stal u něho po celou hodinu. Choval se však 
slušně a nemísil se nikterak do hovoru Krato
chvílova s přítelem Radouškem. 

V posledním okamžiku se srdce Kratochvílovo 
roztesknilo. Zaplavila je vzpomínka na mladou 
lásku, oči se zalily slzami. Byl to jen okamžik; 
slzy vyschly a mladý junák šel statečně na smrt, 
veden patrolou čtyř mužů. 

Ponurými chodbami proběhl mráz, když sem 
zalehla ozvěna výstřelů. Hrdina nežil již. Ze 
dvora odvezli mrtvolu ihned na hřbitov. Roz-

sudek zněl na trest smrti provazem, ale byl vy
konán zastřelením. 

Smrt jeho měla zastrašiti českého člověka a 
proto místodržitel moravský poslal do všech 
hejtmanství plakáty, aby byly vylepeny na 
rozích: 
Čís. 1076. 

Vyh lášk a. 
Rozsudkem c. k. velitelství krakovského v Mor. 

Ostravě ze dne 23. listopadu 1914 byl Slavomír 
Kratochvíl, technický úředník z Přerova, odsou
zen k trestu smrti provazem pro zločin vele
zrady podle § 58 c) trest. zákona, kterého se do
pustil tím, že v polovici listopadu 1914 rozmno
žoval a rozšiřoval v městě Přerově letáky, obsa
hující českou báseň, ve které se nynější válečné 
poměry, účel války a obětavost obyvatelstva líčí 
způsobem pobuřujícím a nabádá se k činům, 
které směřují k zvýšení nebezpečí prostát 
zvenku a ke vzpouře uvnitř, dále, že nosil pro
volání carovo k českému národu. 

Tento rozsudek byl ještě téhož dne dvě ho
diny po vynesení ve dvoře soudní budovy pro
veden. 

To se uvádí na požádání c. k. soudu 
vojen. velitelství v Mor. Ostravě ve všeobecnou 
známost. 

C. k. okresní hejtmanství v Přerově 
dne 29. listopadu 1914. 

Knihtiskárna Jar. Strojil v Přerově. C. k. 
místodrž. rada Bleyleben. 

* 
To se stalo před deseti lety. A mnohému čes-

kému člověku se zdá, že od té hrůzy rakouské 
uplynulo již moře času. A přece nás všechny 
ještě nedávno držela za krk. 

A pro t o ne z a p o m í n e jme! 
Al. típek: Dokumenty naši národní revoluce. Roč. ll. 

Praha. 1924-25. 
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R O Z S ude k srn r tip O dle . S t a n n é h o 
p r á v a pro t i E v žen u Mat ě j k o v i. 

C. k. okr. hejtmanství v Moravské Ostravě vy
dalo tuto vyhlášku: Krejčí Evžen Matějka od
souzen byl c. k. soudem voj enského komanda 
krakovského v Moravské Ostravě rozsudkem ze 
dne 8. prosince 1914 pro zločin rušení veřejného 
pořádku podle § 65 aj tr. z., který spáchal tím, 
že dne 27. listopadu 1914 v jistém hostinci 
v Přerově vyjádřil se rusofilsky a nepřátelsky 
proti jednotnému svazku státnímu a že dále se 
dopustil zločinu urážky Veličenstva podle § 63 
tr. z. tím, že při téže příležitostí porušil urážli
vými výroky veřejně před několika lidmi prone
senými povinnou úctu k císaři, podle stanného 
práva k smrti provazem. Jeho Excelence pan 
vojenský velitel změnil cestou milosti tento trest 
smrti provazem v trest smrti zastřelením. Roz
sudek ten byl dne 9. prosince 1914 v 10 hod. 
dop. v nádvoří soudní budovy v Mor. Ostravě 
vykonán. C. k. okr. hejtmanství v Mor. Ostravě 
dne 15.· prosince 1914. C. k. okr. hejtman 
Gschmeidler. 

Národní politika Zll dne 20. prosince 1914. 

josef Kotek. 

C. k. soudu vojenského krakovského velitelství 
v Moravské Ostravě. 

Dne 16. června 1914 zřídil zdejší konsumni 
spolek (Potravní spolek národně-sociálního děl
nictva v Prostějově) odbočku v obci Smržicích 
zdejšího okresu, který však musil býti dne 
1. prosince 1. r. rozpuštěn. 

Redaktor zde vycházejícího časopisu "Po
krok", nyní zastaveného, Josef Kotek, svolal 
proto dne 6. prosince 1914 členy smržické od
bočky do tamějšího hostince Františka Chudoby 
č. 178 prostřednictvím sluhy z konsumu Anto
nína Doležala. 

V onom hostinci Františka Chudoby sešlo se 
14 členů odbočky ve Smržicích, pak dva muži 
z Prostějova a svrchu uvedený redaktor Josef 
Kotek, kterýžto mezi jiným pronesl českým ja
zykem ve zvláštním pokoji hostince tyto řeči: 

"Válka zavinila tento úpadek, naši poslanci 
nemohou ke svému právu, poněvadž jest nad
vláda německá. 

Poslanec Klofáč v Praze byl zatčen a byl prý 
odsouzen k smrti, dosud však prý žije. 

Pánovél Věřím, že tato válka nám něco při
nese. Jak víme, Rakousko prohrává, my jsme 
jednoho smýšlení, tak vám to mohu říci, a my 
voláme: "Pane Bože, jenom houšť!" 

Pánové, nevím, jak se to rozdělí, myslím však, 
že Morava, Čechy a Slezsko bude vsunuto jako 
klín mezi Rakousko a Německo, a to nám po
tom něco ponese. 

Jak dobře víte, Německo vynakládá miliony 
marek na poněmčení německého Polska a 
kdyby Rakousko zvítězilo, budeme také po
němčeni." 

Tato řeč přítomné členy odbočky konsumu 
značně pobouřila, na takovou řeč nebyli při
praveni. 

Domnívali se, že jim Kotek chce pouze ozná
miti důvod zrušení odbočky. 

Svrchu uvedený výrok slyšeli zvláště malo
rolník Jan Minát. z č. 221, potom krejčí Jan 
Knébl z č. 318 a krejčí Martin Doubrava, rov
něž z č. 318, všichni ze Smržic. 

Také domkář Vincenc Šnóbl z Č. 179, potom 
František Novotný z č. 196 a Edvard Ošťádal 
z č. 187, všichni ze Smržic, udávají, že redaktor 
Kotek měl protirakouskou řeč obsahu svrchu 
uvedených výroků. 

Redaktor Kotek, vyslýchán podepsaným a 
místostrážmÍstrem Františkem Bílkem, udal, že: 
dne 6. prosince 1914 konal úředně neoznáme
nou schůzi členů odbočky konsumu ve Smrži
cích v tamějším hostinci Františka Chudoby, že 
však tam neměl nijaké protirakouské řeči. Řekl 
prý pouze shromážděným členům konsumu, že 
na úpadku odbočky konsumu má vinu válka. 
Přitom poznamenal, že nyní stoji člověk jed

nou nohou v hrobě a jednou v kriminále a že 
poslanec Klofáč byl prý zatčen a odsouzen 
k smrti, avšak jest prý je~tě na živu. 

Také se prý zmínil shromážděným členům 
spolku, že Německo vydává miliony marek na 
poněmčení německé části Polska. 
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Jiných výroků, než svrchu uvedené, prý ne
učiniL 
Poněvadž touto řečí redaktora Kotka byla 

vyslovena neúda proti jednotnému státnímu 
svazku a 14 členů spolku bylo pobouřeno, byl 
redaktor Kotek. který by mohl na uve
dené svědky působiti a ztížiti vyšetřování, za
tčen a dodává se c. k. soudu krakovského vo
jenského velitelství v Moravské Ostravě. 

Byl u něho nalezen zápisník, peněženka 
s 82 hal. a kapesní hodinky s řetízkem, které se 
zároveň zasila jí. 

V Prostějově dne 16. prosince 1914. 
Vavřinec Kocman, strážmistr L třídy. 

Tento protokol byl podkladem dalšího řízení. 
Spád událostí děl se již rychle. Kotek byl do 
Ostravy přivezen dne 17. prosince 1914, pří-

. šUho dne byl sestaven senát pro náhlé řízení 
ták, že vyšetřováním pověřen dr. Hartwig, ža
lobcem byl dr. Arthur Beck, obhájcem dr. Rad
lewski. Dne 19. prosince byl odeslán z Ostravy 
četnické stanici prostějovské telegram, aby dne 
23. prosince o 9. hod. ráno byli do Mor. Ostravy 
k vojenskému soudu přivedeni jako svědci v ná
hlém řízení proti red. J. Kotkovi zřízenec kon
sumu A. Doležal, rolník Jan Minát, krejčí Jan 
KnébI, krejčí A. Doubrava, Č. Šnóhl, Frant. No
votný, Eduard Ošťádal a strážmistr Kocman. 

Téhož dne byl s red. Kotkem sepsán prvý 
protokol písemně, a to německy. V protokolu 
se praví, že obžalovaný béře na vědomí, že 
s ním bylo zavedeno na udání četnické stanice 
v Prostějově stanné řízení pro velezrádnou řeč 
ve Smržicích a že s ním bude dne 23. prosince 
1914 zavedeno řízeni před stanným soudem, že 
uvaluje se na něj vazba a dává se mu úřední 
obhájce. Po doložce o přečtení a přeložení do 
české řeči pod slovem "Richtig" jest Kotkův 
vlastnoruční podpis. Pod protokolem jest pak 
jen poznámka, že obviněný odveden do vazby 
garnisonního vězení. 

Zajímavý jest popis osoby Kotkovy z "Zu
wachsmeldungu" garnisonní věznice. Obviněný 
byl narozen v Plzni, rok narození 1883, bez vy
znání, ženatý, povoláním redaktor, mluví česky. 
Postava jest střední, vlasy světlé, oči modré, 
obočí světlé, nos pravidelný, ústa pravidelná. 
obličej kulatý, vous přistřižený, příslušný jest 
do Kbel, okres Pře štice, země Čechy. 

Soudní řízení se započalo dne 23. prosince 1914. 
Členy soudního sboru byl jako předseda plukov
ník dr. Diirrfeld, podplukovník dr. Hartwig jako 
vedoucí přelíčení, setníci Broch a Low. nad
poručík auditor A. Vogt, tlumočníkem byl po
ručík Jan Bořil, obhájcem dr. Frani. Radlewski, 
žalobcem dr. Arthur Beck. Líčení se započalo 
v 9 hodin ráno, obžalovanému jest 31 roků, 
trestán byl jednou 48 hodinami pro tiskový pře
čin. Níže uvedený obsah protokolu osvětluje po
stup líčení, v němž po uvedení personálií se 
praví: 

"Obžalovaný prohlašuje na obžalobu, že jest 
nevinen, a uvádí, že svolal členy rozpuštěného 
konsumního spolku dne 6. prosince 1914 do 
Smržic do hostince p. Chudoby, aby vyložil dů-

. vody rozpuštění. 

Uf) 

Mluvil tam celkem asi 55 minut a jako úvód 
předeslal politický přehled nynějších poměrů~ 
kterýžto úvod trval celkem 10 minut. 

Jest tajemníkem národně-sociální strany "Po
krok" a sám přesvědčením i smýšlením socia
lista. Jako socialista nemohl zaujmouti stano
viska pro Rusko, které potlačuje svobodu a 
rovnost obyvatelů. 

V další řeči uvedl, že nynější poměry jsou 
špatné, poslanec Klofáč že jest zavřen a že byl 
vojenským soudem odsouzen k sqlrti, že však 
tomu nevěři, Klofáč že je asi na živu a zdráv. 
Poslanci že nemohou užíti svých práv a dále, 
co očekává český národ po válce. 

Celou řeč že vyčetl z křesťansko-sociálního 
Hstu v Kroměříži asi před 5 nebo 6 týdny a že 
si onen článek, který ještě má ve svém obydli. 
vystřihl. 

Na otázku udává obžalovaný, že jen řekl, že 
jest možno, že "nám" válka něco přinese a tě
mito slovy mínil, že Čechy obdrží po válce lepší 
postavení, ať už to dopadne jakkoliv, aže ne
může býti ani řeči o nějakém velezrádném 
smýšlení, poněvadž Češi po celou válku Ra
kousku pomáhali. 

Z boje Rakouska a Německa může následo
vati, že, i když Rakousko zvítězí, vítězství bude 
znamenati pro Čechy poněmčeni a že lze se 
obávati, že se Cechům povede tak, jako Polá
kům v Německu. 

Slov "jak víme, Rakousko to prohrává" ve 
své řeči neužil, slov "jsme téhož smýšleni" zda 
užil, nemůže se obžalovaný upamatovati. 

Obžalovaný popírá, že řekl "pane Bože, ještě 
houšť", nepamatuje se na spojitost slov, myslí 
však, že to řekl se vztahem na mírové pokusy 
Ameriky a Švýcarska. Rozhodně však nemyslil, 
že se někdo má k Bohu modliti za porážku Ra
kouska a Německa. 

Obžalovaný dále popírá, že mluvil o nějakém 
dělení Rakouska nebo že by se byl zmínil o tom, 
a domnívá se, že po válce Evropa bude roz
dělena, a on že mluvil jen o možném spojení 
zemí české koruny Čech, Moravy a Slezska, 
dále že Čechy tvoří klín mezi Německem a Ra
kouskem, nebo že zaujmou takové postaveni 
k Rakousku jako Uhry. 
Konečně že jest také možnost, že Cechy po

drží totéž postavení jako dnes a že hrozí ještě 
větší nebezpečí, že bude nutno brániti se proti 
germanisaci. Že Čechy, Morava a Slezsko, aby 
mohly tvořiti klín mezi Rakouskem a Němec
kem, od Rakouska se odtrhnou, neměl na mysli 
a také toho neřekl. 
Obža~ovaný tvrdí, že jako rakouský státní 

občan jest smýšlení Rakousku přátelského a 
nemá důvodu pokládati Rakousko za nějaký 
špatnější stát než jiný. 

Rusofilem není již z toho důvodu, poněvadž 
podle svého přesvědčení, jako socialista, nesou
hlasí s ruskou společností carskou. 

Na otázku žalobce, jaký význam má míti klín 
země mezi Rakouskem a Německem, odpovídá, 
že se domníval, že by země české koruny byly 
mezi Německo a Rakousko vsunuty jako samo
statný stát. 

Na námitku jednoho přísedícího, že mez! so: 
dalistickým přesvědčením ohžalované~o, zve v~l 
nemůže přáti vítězství R,:ska, a celou Jeho ,rccI, 
která ukazuje na opak, Jest rozpor, neum! ob
žalovaný podati vysvětleni a uvádí. že to tak 
nemyslil. . .', , v ' 

Na dotaz obhájcův obžalovaný udava, ze ma 
dvě třídy měšťanské školy, pronáší řeči bez pří
pravy a že čerpal z obsahu uvedeného křesťansko
sociálního listu. 

Pak došli na řadu k výslechu svědci; stěžejní 
výpovědi proti obžalovanému podali rolník J. 
Minát ze Smržic a vrcMí strážmistr Kocman. 
Přisahali jen J. Minát a E. Ošťádal, te~to p~k 
po předběžné důvěrné poradě soudu. Vypove~ 
Minátova byla podstatná, nejširší a také neJ
závažnější proti obžalovanému, na jejím p~d: 
kladě byl konstatován celý rozsudek. Výpovedl 
ostatních svědků byly příliš neurčité, i když 
byly uváděny lidmi, jež ko~fidentovi st.rá~mist:?
Kocmanovi byly označeny Jako spolehhve. Sta Cl, 

abych z protokolu soudního o líčení uvedl vý
pověd' Kocmanovu a Minátovu. 

O této výpovědi v protokolu se praví: v,, 

Svědek Jan Minát, narozen dne 29. rlJna 
1853 ve Smržicích, okres prostějovský na Mo
ravě, tamtéž příslušný, řím. kat., rolník, ženatý, 
zachovalý, byv předvolán uvádí, že ~yl člen~~ 
rozpuštěného konsumního spolku a ze byl pn
tomen při schůzi ve Smržicích po celou řeč ob
žalovaného a slyšel, jak obžalovaný řekl, že na 
úpadku jest vinna válka, přítomní že ~ědi, že 
Rakousko to prohraje, že všichni jsou Jednoho 
smýšlení a že volají: liPane Bože, ještě houšť'" 

Dále že mluvil obžalovaný, že kdyby Ra
kousko s Německem zvítězilo, že budou české 
školy tak poněmčeny, jako polské v Ně~ec~u, 
že neví jak to po válce dopadne s rozdelemmj 
Čechy, 'Morava a Slezsko ž~ v~ak podle jeho 
názoru budou vsunuty mezI Nemecko a Ra
kousko jako klín. Svědek uvádí, že řeč obža
lovaného neschvalovaL Svědek uvádí na dotaz 
jednoho přised.ícího, ,že ~íc nesly~el, ~e ,by ob
žalovaný mluvll o mlrovych s~ah~ch ~v~car~ka 
a Ameriky. Obžalovaný prob vypoved~ .. ~ved
kově uvádí, že slovy "pane Boze, housť ne-
myslil to, co myslil svědek. , v , v, 

Svědek Edvard Ošťádal, domkar, 401ety, pn
slušný do Smržic, řím. kat., ženatý, uvádí, že 
byl po celou řeč obžalovaného. přítome~ a roz
pomíná se, že slyšel "nevíme, pod ktereho pa
novníka ještě přijdeme, že Čechy, ~orava va 
Slezsko budou odděleny. Dále pamatuje se sve
dek, že obžalovaný řekl, že Čechy, Morava a 
Slezsko budou tvořiti klín mezi Rakouskem a 
Německem. na další podrobnosti svědek se ne
pamatuje, ~ysIi však, že řeč nebyla příznivá 
Rakousku. y, 

Svědek byl po tiché poradě vzat do pnsahy. 
Svědek strážmistr 1. třídy Vavřinec Kocman, 

narozen 9. srpna 1873 v Rudici, okres Bos~o-
vice na Moravě, tamtéž příslušný, řím. katohk, 
ženatý, velitel stanice v Prostějově, uvádí, že 
se od konfidenta dověděl o schůzi členů kon
sumního spolku ve Smržicích. 
Svědek hned zahájil pátrání a nejprve vy

slýchal hostinského Františka Chudobu. Ten 

však nemohl o řeči obžalovaného nic udati. po
něvadž obžalovaný, kdykoli hostinský přišel 
obsloužit shromážděné, vždycky řeč přerušil. 
Svědek dotazoval se shromážděných členů. 

Rolník· Jan Minát udal svědkovi v českém 
ja?yku inkrimovaná sl~va, ~te,rá si svě~ek po
znamenaL (Svědek predklada opis teto po
známky soudu.) 

Také ostatní svědkové, uvedení v obžalobě, 
potvrzují správnost řeči, již obžalovaný pronesl. 
Svědek pak obžalovaného zatkl. 

Obžalovaný jako redaktor těší prý se dobré 
pověsti, přesto však byl jeho list ,,~o~~ok:' ~ne~ 
na počátku mobilis,:ce pro, anbmlh~~rlsbc~y 
článek okresním hejtmanstvun prosteJovskym 
zabaven a zastaven. 

Podle smýšlení jest obžalovaný národní 
socialista a znám jako radikál Čech. U obža
lovaného nebylo nalezeno nic podezřelého. 
Pokud jde o řeč, již pronesl, tvrdí prý obžalo
vaný, že mluvil jen o obchodních věcech kon
sumu. 

O Klofáčovi prý se zmínil, že byl odsouze~ 
k smrti, že však jest ještě na živu a že nym 
člověk stojí jednou nohou v hrobě a dru~o~ 
v kriminále a konečně, že Německo vyna~~ada 
na germanisaci německého Polska mtllOny 
marek. 

Ostatní výroky popírá. 
S obžalovaným jich tam bylo 17. Na dotaz 

lobhájce svědek uvádí, že nevyslýchal v.šech, 
,kdo byli při řeči, jen ty, které mu k0!lhdent 
, označil jako spolehlivé. Obhájce nav:huJe~ ?,by 
se další stanné řízení nekonalo, ponevadz Jest 
třeba ještě konati závažná šetření. 

1. V jakém p9měru jest Jan Minát k obža
lovanému. 

2. Aby bylo opatřeno vysvědče,ní zachova
losti od domovské obce obzalovaneho. 

3. Výslech ostatních svědků, kteří se zúčast
nili schůze. 

4. Domovní prohlídku, kterou by mo~l pro: 
vésti svědek strážmistr Kocman v zakonne 
lhůtě. 

Stanný soud po poradě usnáší se zamítnouti 
návrhy jako zb:ytečn~ a voedlej~í. v. I'. 

Předseda prohlaŠUje prukazm nzem za skon-

čeno. k • VI • d k' Žalobce dovozuje, že prů azm nzem o a-
zalo úplnou vinu obžalovaného. . 
Svědek Minát potvrdil v plném rozsahu v ln: 

krimovanou řeč obžalovaného, ostatní svedcl 
ne přesně avšak zdůraznili, že řeč směř?va!a 
proti Rak~usku. Žalobce zv~á~t~ zd~ra~ml,o ze 
obžalovaný přál Rakousku J este neuspechu a 
prosil o to Boha, že obžalovaný utvoře~ím klínu 
mezi spolkovými státy Ra~o~sk~m a N~me;kem 
měl na mysli jen panslavlshcke rozdelem Ra
kouska. V dalším .poukazuje žalobce na celou 
tendenci řeči obžalovaného, kte.rá bez ~dp?ru 
byla s to~ aby ještě jiné popudIla k neucte a 
nenávisti proti Rakousku. I v.' 4-

. Skutková podstata žalovaneho zloclnu Jes~ 
tedy dána a žalobce navrhuje, aby obžalovany 
byl odsouzen podle zákona. 
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Obhájce z~táváv, se !o~~, ~by se sta~é ří
zeni přeměndo v nzem radne a poukazuje na 
to že zde není subjektivní ani objektivní skut
k~vé podstaty zločinu. 
Průkazní řízení nemohlo sice obžalovaného 

zbaviti jakékoliv viny, avšak výsledek nestačí 
k odsouzení. Slova obžalovaného potvrzuje jen 
jeden svědek, a to ještě ne v souvislosti. Ostatní 
svědci nemohou udati nic určitého a žádá tedy 
obhájce, aby byli slyšeni ještě ostatní svědci 
kteří by~i řeči pří!o~~ a aby byly sneseny další 
okolnosti pro usvedcem obžalovaného. 

!řet~, příse~c~, setnívk Rudolf Broch, hlasuje 
.. vmen rovnez Jako predseda líčení. 

Předsedající plukovník dr. Jindřich Diirrfeld 
h!~s'?le .;' ~in:n"y j~ko předešlí. Polehčujícího nic, 
pnteZUjlCl valecna doba a velké nebezpečí po
buřujících řečí. 

Tudíž jednohlasnost a trest podle § 444 vojen- ' 
ského trestního řádu smrtí provazem. 
Skončeno a podepsáno v 1 hodinu 45 minut 

odpoledne. 

Tl!á ~edy na doplnění průkazního řízení, aby 
se zjIstila velezrada, a navrhuje proto aby 
stanné řízení bylo přeměněno v řízení řádné. 

Alois Otte v. r., 
šikovatel, 

jako zapisovatel. 
Dr. Jindřich Diirrfeld v. r., 

plukovník, Formálně obhájce zastává osvobozeni. 
Předseda prohlašuje tímto řízeni za skončeno 

a stanný soud ubírá se k poradě. 

jako předsedající. 
Dr. Norbet Hartwig v. r., 

plukovník auditor. 
S. č. K. 1101/14. 

C. k. soud vojenského velitelství 
v Krakově. 

Po poradě a usnesení sepisuje se rozsudek a 
předseda přelíčení s předsedajícím nesou jej 
k příslušnému veliteli k potvrzení. 

Poradní protokol. 
C. k. zeměbranecký polní stanný soud 

v Moravské Ostravě, 
dne 23. prosince 1914. 

Trestní věc proti Josefu Kotkovi pro zločin 
rušení veřejného pokoje podle § 65.a) trestního 
zákona. 

Přítomní: 

Předseda: plukovník dr. Jindřich Diirrfeld. 
Přelíčení řídí: plukovník auditor dr. Norbert 

Hartwig. 
Přísedící: setník Rudolf Broch, 

setník Emil Low, 
nadporučík Adolf Vogl. 

Zapisovatel: šikovatel Alois Otte. 
v. 1. ~orada o návrhu obhájcově, aby další stanné 
rtzem se nekonalo, poněvadž dlužno ještě vy
šetřiti tyto body: 

1. v jakém vztahu jest Minát k obžalovanému 
2. dále opatřiti vysvědčení zachovalosti od obc~ 
obžalovaného a 3. výslech ostatních svědků 
kteří byli na schůzi, a provedení domovní pro~ 
hlídky po novinářské zprávě, o niž se opírá řeč 
obžalovaného. 

Stanný soud tento návrh jednohlasně zamítl, 
poněv!:ĎŽ průkazní líčení poskytlo dostatečný 
matena!, aby se mohl utvořiti úsudek o vině 
o~žalovru::ého, ,a navrhovaná šetření jsou bez
vyznamna. 

2. Porada a hlasování o vině a trestu: 
Předseda přelíčení shrnuje výsledek průkaz

ního řízení a vysvětluje zákonná ustanovení. Při 
poradě rozvinuje přísedící setník Broch obraz 
činnosti národně-sociálních proudů v Čechách 
a na Moravě; nato se přikračuje k hlasování. 
Předseda líčení hlasuje: Obžalovaný jest vinen 
zločinem rušení veřejného pokoje podle § 65 aj 
trestního zákona, odůvodnění v rozsudku. 

První přísedící, nadporučík Vogt Adolf hla-
suje "vinen" jako předseda líčení. f 

Po potvrzení předčítá předseda přelíčení ob
žalovanému rozsudek: 

C. k. soud vojenského velitelství krakovského 
v Mor. Ostravě. 

Č. j. K 1101114 

Ve jménu Jeho Veličenstva císaře! 
3 

Zeměbranecký polní válečný soud jako nalé
zající náhlý soud v Mor. Ostravě uznal právem po 
hlavním přelíčení, konaném dne 23. prosince 1914 
za předsednictví pluk. dra Jindřicha Diirrfelda a 
za řízení podpIuk. auditora dra Norberta Hart. 
wiga, v přítomnosti šikovatele Aloise Otta jako 
zapisovatele, nadpor. auditora dra Oskara Becka 
jako žalobce, obžalovaného Josefa Kotka a nad
pOrt~~íka audi!ora dra Frant. Radlewského jako 
obhaJce oprotl Josefu Kotkovi pro zločin rušení 
veřejného pokoje podle § 65 a} tl'. z. vznesené 
žalobě ze dne 23. prosince 1914, Č. j. 1101/14, a 
o návrhu podaném žalobcem: 

Druhý přísedící, setník Emil Low, hlasuje vi-
nen" jako předseda líčení. II 

Josef Kotek, narozen dne 17. června 1883 
v Plzni téhož okresu v Čechách, příslušný do Kbel 
okres Přeštice v Čechách, redaktor v Prostě: 
jově na Moravě, jednou trestán, bez vyznání 
ženatý, bezdětný, jest vinen zločinem rušení ve~ 
řejného pokoje podle § 65 a) tl'. Z., spáchaným 
v obci Smržicích, okres Prostějov, dne 6. prosince 
tím, že před shromážděnými členy rozpuštěného 
~onsum~ího ~polku ~ě! řeč a tuto započal pro
Jevem, ze valka zavmtla bankrot. že poslanci 
nemohou dosíci svých práv, že poslanec Klofáč 
byl k sn:rti o~souzen, jest však ještě na živu, 
a nechť JSou Jednoho smýšlení a vědí, že Ra
kousko b~d~ pora~e.r;of a vzývají Boha, aby se 
tak stalo Jeste ostreJl, neboť neví se, jaké bude 
dělení, ale on věří, že Čechy, Morava a Slezsko 
budou tvořiti klín mezi Rakouskem a Němec
kem, a kdyby Rakousko mělo zvítěziti, že bu
dou tak germarusováni jako německé Polsko 
Clmz se snažil popouzeti náš lid k pohrdání ~ 
k nenávisti proti jednotnému státnímu svazku 
a byl za to podle §§ 65 tl'. z. a 444 voj. tl'. Z. 

. ~roc. řádu, jakož i podle rozkazu nejvyššího ve
litelství armády (nejvyššího velitelství etapy) 
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ze dne 3. srpna 19141 Res. č. 44, podle náhlého 
soudu odsouzen k smrti provazem. 

Důvody: 

Podle výslechu průvodního řízení měl obža
lovaný, národněsociální Čech, redaktor zasta
veného, vládě nepřátelského časopisu "Po
krok", před shromážděnými členy rozpuštěného 
konsumního spolku řeč a tato se začínala úvodem 
státu nebezpečným. 

úvod řeči, jehož znění je uvedeno v rozsud
kovém enunciátu, byl řízen obžalovaným jako 
inteligentním mužem na méně inteligentní ne
patrné lidi a měl beze vší pochyby tendenci, lid 
k nenávisti a pohrdání Rakouskem popouzeti. 

Národněsociální proudy v Čechách a na Mo
ravě podryly již značně mysl českého lidu 
v těchto zemích a obžalovaný byl si zajisté vě
dom dosahu svých projevů. 

Obžalovaný doznává, že mluvil o tom, že po
slanci nemohou dojíti svých práv, co český ná
rod od války očekává, že germanisování Čechů 
bude následovati, že se Čechům povede tak 
jako Polákům v Německu a že po válce bude 
Evropa rozdělena a že Čechy, Morava a Slez
sko budou tvořiti klín mezi Rakouskem a Ně
meckem. 

Tyto projevy nesou znaky zločinu v žalobě 
uvedeného. 
Svědek, rolník Jan Mínát, stvrdil pod pří

sahou, že obžalovaný výslovně řekl, "že vědí, 
že Rakousko bude poraženo, nechť jsou stej
ného smýšlení a volají: Bože, jen ještě ostřeji, 
a že při dělení Čechy, Morava a Slezsko budou 
vraženy jako klín mezi Rakousko a Německo". 

Také svědek Ed. Ošťádal stvrdil též pod pří
sahou, že slyšel, jak obžalovaný ve své řeči 
pravíl, "že nevědí, pod kterého panovn{~a po 
válce přijdou, a že Čechy, Morava a Slezsko 
budou tvořiti kUn mezi Rakouskem a Němec
kem", 

Ostatní svědci, Jan Knébl, Martin Doubrava, 
vypovídají jen, že řeč obžalovaného byla namí
řena proti Rakousku. 
Svědek, strážmistr I. tř. Vavřinec Kocman, 

udal. že mimo jmenované svědky také svědci 
Vincenc Šnóbl, Franl. Novotný a Ed. Ošťádal 
potvrdili projev obžalovaného v rozsudečním 
enunciátu uvedený. 

Z těchto výpovědí nabyl náhlý soud přesvěd
čení, že obžalovaný inkriminovaných projevů 
v plném rozsahu skutečně použil, vzal skutko
vou povahu zločinu v žalobě uvedeného jak 
v objektivním, tak v subjektivním vztahu za 
prokázanou a uznal obžalovaného vinným. 

Jako polehčující okolnost nepřišlo nic v úvahu, 
naproti tomu jako přitěžující okolnost válečná 
doba a nebezpečí, spojené s pobuřující řečí ob
žalovaného. 

Podle § 444 voj. tl'. proc. řádu musil zníti roz-
sudek na smrt provazem. 

Moravská Ostrava, 23. prosince 1914. 
L. S . 
Následují podpisy. 

Potvrzuje se a trest smrti buď vykonán vzhle
dem k obtíži opatření mistra popravčího za
střelením. 

Moravská Ostrava dne 23. prosince 1914. 
Ludvík Matuschka, G. d. 1., m. p., 

vojenský velitel. 
Prohlášeno dne 23. prosince 1914 ve 4 hod. 

30 minut. 
Dr. Hartwig, ObstL, m. p. 

Rozsudek vykonán dne 23. prosince 1914 
v 6 hod. 30 minut. 

Dr. Hartwig, Obstl., m. p. 
Během řízení vyšel Kotek na chodbu, dově

děv se od svědka Doležala, že jest tu jeho žena; 
ta šla k němu a vojáka, jenž jí v tom bránil, od
strčila. Utěšoval svou ženu, že dostane nejvíce 
5-10 roků, pak že' snad přijde amnestie. Po 
vynesení vota a sepsání rozsudku odveden byl 
Kotek zpět do věznice, aby zatím mohl býti roz
sudek dodán vojenskému veliteli gen. Matusch
kovi k potvrzení. Cestou jej doprovázela jeho 
žena, která ho pak očekávala opětně před bu
dovou, až půjde k soudu, aby vyslechl tu ko
nečný rozsudek. Než zatím úmyslně red. Kotka 
vedli zadem, aby jej žena jeho nezahlédla. Byly 
4 hod. 15 minut, přesně ve 4 hod. 30 min. byl 
mu rozsudek přečten a po něm zbývaly odsou
zenci celkem dvě hodiny. Vraceje se ze soudní 
budovy, doprovázen jsa vojákem, setkal se 
opětně s manželkou, čekající na něho, Ta vi
děla, že se již od soudu vrací a ptala se ho 
přímo: "Co je?" Odpověď Kotkova zněla: "Ne
chtěj to ani vědět, povím ti to až tam." lVe 
věznici.) 

Ženu do budovy věznice nepustili. Známý 
strážmistr, jenž vyšel ven, jí oznámil, ať počká, 
že Kotek požádá, aby ji pustili k němu, krátce 
nato se tak i stalo. 

Kotková uvedena byla do společné vězeňské 
cely, na její opětnou otázku o výsledku přelí
čení odvětil jí Kotek prostě: "Za dvě hodiny 
mne zastřeW" N ebohá po těchto slovech 
omdlela. 

Když přišla k vědomí, byla již v cele zvláštní, 
byl tu i Kotek, v pozadí cely stál pak na stole 
kříž a dvě hořící svíce. Po krátké rozpravě 
umínila si žena Kotkova jíti k vojenskému ve
liteli prosit o milost. Poprosila kněze, aby ji 
doprovázel a uvedl. Dělo se tak proti přání 
Kotkovu, bránil jí v tom, řka, že je to marné. 
Než ona nepovolila a doprovázena jsouc po 
cestě knězem, šla na voj enské velitelství, ně
kolik minut vzdálené od věznice. Cestou pro
sila kněze, jenž šel velmi pomalu, aby šel rych
leji. Přede dveřmi budovy vojenského velitel
ství nechal ji státi, řka, že dovnitř civilní osoby 
přístupu nemají; krátce nato se pak navrátil 
a prohlásil, že nepořídil, protože prý zákony se 
měniti nedají. 

Kotkové, když se vrátila k odsouzenci do vě
zení a' vyřizovala mu tento záporný výsledek 
svého zakročení, Kotek odpověděl: "Já jsem 
věděl, že je to zbytečné žebrání." Zbytek času 
ztrávHi oba již ve vězeňské cele. Kotek utě
šoval svou ženu, dával jí rady, kam se má obrá
titi a co má činiti, litoval, že jeho vlastní strana 
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procesu neví a nemůže zakročiti. Na její přání, 
~by jí nap~al dopis, ,učinil tak. List jest psá~ 
vzrušeně, Jest prosty obsahem a hoden sve 
chvíle. Praví se v něm: 

Milované Mařcel 
V poslední hodině života psáno ve vojenském 

vězení v Mor. Ostravě. Jsem odevzdán a usmí
řen s celým světem. Prosím svoji Mařenku, aby 
na mne vždy myslela a byla si jista, že nikdy 
v životě jsem nikoho více, jak jí, nemiloval. Čas 
spěchá. Život lidský je větrem. Loučím se se 
světem v 31. roce svého věku. Nebylo lze jinak, 
i du tam, odkud není návratu. S bohem, milá 
Mařko, maminko a všichni známí. Vás všech 
do poslední chvíle vzpomínající 

Josef Kotek. 
Napsav dopis prosil svou ženu, aby jen 

neplakala a neztěžovala mu poslední chvíle ži
vota. Sám hleděl se opanovati, mluvil klidně, 
nezaplakal. Prosí kněze, aby doprovodil jeho 
ženu v městě i í neznámém na nádraží a aby 
napsal její matce o popravě. Kněz tak slíbil. 
Žádá také, aby mu vráceny byly hodinky, které 
dostal, a peněženka, že je chce sám odevzdati 
své ženě. Stalo se tak. Na blížící se chvíle po
pravy upozorňuje sám tím, že bude musiti již 
jíti. Na přání ženino, aby jí v posledních chví
lích ještě něco řekl, prohlašuje, že má již prázd
nou hlavu. Opětuje pokyny a žádá, aby pozdra
vovala známé, loučí se... a odchází doprová
zen vojíny. Po celou dobu ve vězeňské cele ne
byli oba samotni - u stolu klečel kněz a modlil 
se. Kotkovu ženu vzrušenou odvedli přede 
dveře soudní budovy; sotva vyšla, slyšela již 
jen rány z pušek ... 

O popravě Kotkově přímých zpráv nemáme, 
jest více dohadů. Zjištěno jest, že si nedal za
vázati očí, že prohodil k vojínům: "Tak tedy 
střílejte." Vypáleno bylo na něj šest ran na
jednou a redaktor Kotek skácel se k zemi. V,:
lící důstojník přistoupil potom k němu a vypáhl 
mu ještě ránu z revolveru do hlavy. Mrh:ol.a 
byla téhož večera odvezena na ostravs~ý hr~l: 
tov, druhého dne vložena do bedny spise nezh 
rakve a pohřbena na odlehlém, občanstvu ne
známém místě daleko za sebevrahy. Kotek byl 
v pořadě pátý, jenž byl v jednom měsíci za
střelen. Hroby všech srovnány byly se zemí, na 
potupu, a hrobník zavázán přísahou ,k ~lč:~í. 
Teprve po převratě hrob se stal znamym Slr
šímu obecenstvu, jež také v desetitisících 
zúčastnilo se exhumace jeho o svátku Dušiček. 
Rakev při exhumaci byla otevřena, úzkému 
kruhu účastníků objevil se pouhý zachovaný 
trup, oblečený v šatech i botách. Hlava, roz
tříštěná tolika ranami, se byla rozpadla ... 

Ferd. Kahánek: život a poprava Josefa Kotka. 

Proč byl popraven americkiJ 
o b č a n F ran tiš e k Ber k a. 

Rozsudek je příznačným dokladem prakse 
vojenských náhlých soudů; takovým dokladem, 
že člověk při jeho čtení i po tak značném od. 
stupu se zachvěje nad zhovadilostí, s jakou se 
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rozhodovalo o bytí či nebytí lidí, kteří si dovolili 
míti jen poněkud jiný názor na Rakousko čl jeho 
spojence, než si přála rakouská soldateska. Zni; 

Jménem Jeho VeliČenstva císaře! 
C. k. zeměbranecký polní válečný soud při 

c. k. vojenském velitelství krakovském v Mor. 
Ostravě jako soud stanný, uznal po provede
ném líčení dne 14. července 1915 za předsednictví 
c. k. pluk. Jindřicha z Naumannů a c. k. ryt
mistra Alexandra rytíře Koscického jako žalobce 
takto právem: 

F rant. Ber k a, 
nar. dne 25. dubna 1869 v Jestřábí, okres Zábřeh, 
podle výslechu a m e r i c k ý o b č a n, otec 4 
dětí, římský katolík, trestaný, je s t v i ne n, že 
dne 5. května 1915 v hostinci Jana Poláška 
v Postřelmově veřejně a před více lidmi, když 
byla řeč o vlastizrádných přeběhlících 28. pě
šího pluku k nepříteli, 

a) se vyjádřil: "Ti. osmadvacátníci udělali 
úplně dobře, oni vědí již, proč" -:- a tím k násle
dování téhož velezrádného jednání vyzýval 
i svésti hleděl, a zamýšlel něco, co mohlo při
voditi vzpouru nebo zvětšiti nebezpečí pro stát 
uvnitř; 

b) dalším vyjádřením: fI- kdyby sem přišli 
Němci, hospodařili by ještě hůře než Rusové" _ 
popuzoval k opovrhování nebo k nenávisti proti 
jed not n é m u stá t ním u s vaz k u, čímž 
spáchal zločin velezrady a zločin rušení veřej
ného pokoje a odsuzuje se podle stanného 
práva k t r e s t u srn r tip l' o vaz e m. 

... Odpovídání obžalovaného, že se nevy
jádřil uvedeným způsobem, nýbr~~~řekl: "Mně 
na tom nezáleží, j á j sem a m e ťf~.k Ý o b č a n, 
a myslím, že mezi nimi byli také Němci -" ne
může býti dána víra, a to vzhledem na určitost 
a souhlas výpovědí obou svědků, Frani. Za
hoštíka a Arnošta Klausnera, jež jsou potvrzeny 
též svědkem Windholzem. Také se ukázalo 
ůdání obžalovaného, že svědci byli podnapilí a 
že tloukli sklenicemi o stůl, nepravdivým. 

V prvých slovech obžalovaného [ad a) uvede
ných] jest obsaženo popuzováni ke vzpoui'e a 
k velezradě nepřímým způsobem; takové řeči 
v současné době boje o existenci monarchie 
s ruskou říší zakládají nepochybně zločin vele
zrady. Právě ti, kdož v zázemí takové myšle:nky 
rozšiřují, jsou původci toho, že naše vojenská 
tělesa přešla k nepříteli. Vyjádřením dru.hým 
[ad bl] chtěl obžalovaný ·našeho nepřítele vy
zvednouti nad našeho spojence; v jeho vyjádření 
jest chvála Ruska a tím pop!1zování proti jed. 
notnému státnímu svazku. Ze se popuzováni 
stalo v nepřímé formě, jest úplně bezvýznamné, 
jest to pouze činem opatrnosti obžalovaného. 

Podle § 444 voj. tr. řádu bylo nutno tedy 
uznati trest smrti. 

Mor. Ostrava dne 14. června 1915. 

Kafka, Dr. Cierer, 
c. k. hejtman auditor, m. p. jako zapisovatel. 

Naumann, 
c. k. plukovník, předseda, 

Potvrzuje se. Trest smrti provaze:n se měn~ 
v trest smrti zastřelením, poněvadz kat nem 

po ruce. hk G D I Matu.sc a, ' . '1 m. p. 
Rozsudek byl o 4 hod. 20 min. odpoledpe pro

hlášen á o 6 hod. 30 min, vykonán. 
Kafka, c. k. hejtman auditor. 

F ran i i šek M r ft á k. 

Vídeňské listy oznamují: Zajatci,. vrátivší. se 
z Ruska, vypravují: U první setm~y prvmho 
českoslováckého střeleckého pluku Je zavede,n 
tento zvyk: Důstojník, jenž přijímá hlášení, zvola: 
František Mrňák." Nato službu vedoucí pod
důstojník odpovídá: "Zastřelen v Prešpurk~ na 
základě rozsudku vojenského soudu uherskeho, 
že zachránil generála Kornílova." 

Plukovní rozkaz 1. českoslová~kého pl?ku 
střeleckého praví o Mrňákovi: Hrdma K01'mlov 
úpěl v zajetí rakouském až do srpna 1916, kdy 
se mu naskytla s pomocí boží a nez~?omen,:
telnou obětavostí prost.ého česk~~o. vOJaka mOk: 
no st uprchnouti ze zajetí a vrabb se k rus e 
armádě. Velká láska k vla~ti pově~ěla y' ne
patrnému českému vojáku, Jak .vve1ky. u~ltek 
bude míti z jeho činu Rusko a tím

y
: cesky ?a:-?d. 

V dějinách českého národa tvon ta~ove ~my 
několik nejkrásnějších kapitoL Nym zpecehl 
~svoboditel generála Kornilova svou svat?u po,
vinnost vůči slovanskému národu vlastm krVl. 
Pro pomoc, poskytnutou při útěku, byl odsou-

zen k smrti a v Prešpurku zastř~len. Je~o jm.én~ 
jest - František Mrňák. Jmeno hrdm~lv J~nz 
svou krev proHl pro Čechy, bude zvecneno 
v českých dějinách." . 

K tomu poznamenávají vládní vídeňské hsty: 
František Mrňák narodil se dne 9. února 1~8~ 
v Brňanech, v okresu litoměřickém" př~slusn>: 
do Břístve v okresu poděbradském, na~oz;nstvl 
římskokatolického, svobodný, obuvmcky po
mocník záložní pěšák, trestán byl v letech :911 
a 1912 třikráte pro zlo čín krád~že,'va to dvvema, 
čtyřmi a osmi měsíci těžkého zal,;re:,. ~dyz ge
nerál Kornilov dopraven byl do zaloml n:mo,c-

. Kl'sku v Uhrách byl zde zamestnan nlce v , 'I K 'I 
v tamější lékárně Fr. Mrňák. Genera orm ov 
penězi, jakož i slíbenou velkou odměn~~ P,o~kul 
Mrňáka, aby mu byl nápom07e~ pn ute u; 
Kornilovu se podařilo uprchnouh pr~s .r~unskd 
hranice, Mrňák však byl zatčen. Dlvls1Jn~ S,?~ 
prešpurský odsoudil jej na deset let do zala:re. 

S I o V e n s k é o bet e. 

Dňa 10. júna 1918 boli v Bratislave za~trelení 
dvaja slovenskí šuhaji Jurčo a ~án Skaplk, !e?o 
žiadaH o predIženie dovoleneJ a n~chceh lS~ 
znovu na . frontu. V zÍIDe 1926 boly l~h tel:sne 
pozostatky exhumované a pochovane d~ ;:st
ného hrobu na mestskom cíntoríne, v Slavlco~ 
údolí, kde im bol postavený pommk, odhaleny 
na jar 1928. 

b) Projevy odboje. 

Země mluví. 

Tvrdá matka byla jsem tobě. 
Těžce chléb jísti dala. 
Nehýčkala jsem robě, 
muže jsem zraňovala. , v' • , 

Když prohlédly po prvé tve O::~.VYlevene, 
smutný se obzor před tebou slr~. 
Mluvila jsem ti o ráně zasazene, 
které čas neusmířil. 

N a nás oba padal těžký stín. 
Matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn. 
Nepozdvihl jsi pro mne rámě,: 
S láskou i si nepomyslil n~ v me. , 
Když vítr zahučel, zaprastel mraz, 
neslyšel jsi můj hlas. 
A' já přec mluvila, vidouc tvou psotu, 
bídu, jež věčně tě štve. 
A i úst mých zamlklých zaznělo tu: 
Vezmi si· své. 

Těžké břímě nosím. 
Přichází 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 símě vzklíčí. 
Chystala j sem ti úděl, děcko. 
Úděl j sem tobě chystala. ., v 

Chraň si mne. Haj si mne. V mocI tve vsecko, 
aby ztroskotala loď, anebo přistala. 

Neoslyš slova varující: .. 
neprodej úděl za ČOČOVIC1. 
Třeba mne opustíš, 

nezahynu. 
Ale víš, 

kolik sem přijde synů? • 
Kolikrát pěst bude potomek zatm~t 
a syn tvůj kolikrát tě bude prokhnat? 
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Nezahynu, věčna jsem, 
ale žít budu s trapným úžasem: 
kterak j si zapomněl dědičný na díl? 
Kterak jsi váhal? A kterak jsi zradil? 
Jak možno kletý čín provésti vědomky? 
Sebe jsi zradit moh': ale své potomky? 
Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal? 

Čeho ses 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 
pro toho, který splnil, co čeká. 
Prosím tě: matka tváj braň si mne, synu. 
J di, třeba k smrti těžko jdeš. 
Opustíš-li mne, nezahynu, 
opustíš-li mne, zahyneš. 

"Lumír." Viktor Dyk. Národní čítanka. 

... 
My doma. 

Nebylo mnoho těch lidi v naší české inteli
genci, v nichž při vypuknutí světové války 
hrklo: Naše chvíle je tady ... V starých hodi
nách tak hrkává, když se chystají odbíjet. 

Dějiny mají svou logiku a své signály. Zničí 
každý útvar, který byly vytvořily, jakmile úkol 
jeho je naplněn a který nedovede ztracený 
smysl svého žÍvota nahradit jiným. A zánik jeho 
ohlašují symptomy, jakými se hlásí smrtelná ne
moc v lidském těle: ochabnutím rozumu, vředy, 
vyrážkami, nemohoucností j ednotHvých údů. 
Smyslem života starého Rakouska bylo sesku
pení menších národností v středu Evropy proti 
tureckému nebezpečenství - jakmile se Turecko 
stalo bezmocným, zmizel tento raÍson ď etre a 
na Rakousku bylo, stát se národům těm domo
vem spravedlivým a milovaným. Neporozuměla 
tomu dynastie, ne Němci, ne Maďaři - útvar 
ten neměl životního smyslu, a celá řada národ
ností toužila z něho ven, od něho pryč, centrifu
gální snahy. Vyskakovaly vředy a vyrážky: 
otevřená korupce, pusté kariernidví, nestoudné 
protekcionářstvÍ, laxní administrativa, obcházení 
zákonů, cynismus s maskou spravedlnosti, vy_ 
vanutá slovní morálka - a nade vším tím dy
nastie senilní, zdegenerovaná, nekulturní, la
kotná. požÍvačná, zbabělá a bigotní. Rakousko 
bylo v rozkladu již před světovou válkou, v ní 
dozrálo k pádu. Dalo se do ní s prudkostí, ja
koby v tom starém těle nastala něj aká regene
race sil - ale byla to pouze horečka, jež vytvo
řila růže na svadlých rtech a dala zaplát strha
ným oČÍmj kdo je pozoroval pod zorným úhlem 
dějin, nemohl se mýlit: poslední hodina jeho se 
blížila, stařeček se položí a zdechne. 

A naše chvíle byla tady. My Češi ji prví vy
cítili a věděli jsme, že budeme zavírat třistaleté 
účty. Ne všichni, s počátku mnoho těch lidí u nás 
nebylo. Vždyť toho rakušádví bylo už tuze 
mnoho v naší krvi, a valná většina věřila s cí
sařskou Vídní, že "všecko dopadne pro Rakous
ko dobře" a nedopadne-li, že ani potom nelze 
pomyslit, že by bylo možno českému národu 
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vymknouti se z železného kruhu rakouského _ 
"jak někoHkbláznů u nás mysli". 

"Několik bláznů" - ano, doslovně. Kolikrát 
jsem tenhle termín sám slyšel! Jenže při mé 
osobě připojovali milosrdně: "Inu, básník _" 
neboť básník má na podobná bláznovství už 
i aksi privilej. 
Několik bláznů v inteligenci a několik milionů 

duší českého lidu. Neboť v tom lidu žila třista
letá bolest ústrků a ponížení a třistaletá touha 
býti zas pánem ve svém domově. V Hdu to byl 
hlas krve, který zvolal: Naše chvíle je tady. _ 
Lid - podívejme se do dějin - má hluboký 
dynastický cit k svému panovníkovi. Jako včely 
k své královně. Ale Habsburkové a jejich vlády 
provádějí všecko, co musílo cit ten ubíjet. Ne
blahá famiHe ta, jež byla neštěstím Evropy, 
kroužila hned od svého vstupu do dějin jako 
jestřáb našeho národa. Prvý z nich, Rudolf 
Habsburský, zničil největšího našeho Přemys
lovce, Otakara n., a se životem vzal mu a od
kázal své rodině i státnickou ideu jeho: sesku
pení menších národů v střední Evropě v jednu 
velikou říši. Rodina ta tlačila se pak k nám po 
Lucemburcích a trvale se usadila u nás po Ja
geloncích. Když se potom po Matyášovi zdvihl 
národ proti Ferdinandovi n., byl ztrestán způ
sobem v dějinách neslýchaným. A ten proud 
krve, tekoucí po Staroměstském náměstí, ležel 
mezi dynastií a národem českým živý, nedal 
zapomenout a volal po odplatě. A v podvědomí 
českého lidu žily dragonády, persekuce a hoře 
emigrantů. A žily v něm dále útrapy roboty, 
prováděné favorisovanou šlechtou, hrůzy válek, 
jež dynastie vedla po všech koncích Evropy a 
vždy jen pro své rodinné zájmy, surové nepo
rozumění, útisky všeho druhu, okázalé nepřá
telství, šlapání jeho práv, křivé přísahy -
všecko to ode dávna až k dějům dnů našich ubí
jelo dynastický cit našeho lidu dál a dále. Jeden 
z Habsburků jej značně vznítil: Josef lL, a 
vznítil ho tolik, že přese vše žil v našem Hdu 
ještě celé století. Až Franz Joseph jej udupal do
cela. Člověk necitelný, lhář, křivopřísežník, tvor 
nekulturní, chladný sobec, osobně zbabělec, jenž 
nás nenáviděl a námi pohrdal, jak jen takový 
nafoukaný aristokrat dovede, dohospodařil 
odkazem Josefa n. úplně. Neznal nás, nestaral 
se nijak o nás, jen když vedl své dynastické 
války, apeloval na "své milé národy" a mezi 
nimi jsme byH také my, náš lid. V roce 1914 
apeloval naposledy. On a celý jeho rod. 

Lid náš šel do světové války. Ale: "Jdou k od
vodu jako ovce, bijí se jako lvi a jakmile se nám 
stane maH~r, radují se jako děti," prohlásil jeden 
bystře pozorující rakouský generál o Češích. A 
nej en že se radovali: přišla chvíle, kdy mohli 
jednat. Přecházeli tam, kam je srdce táhlo -
k nepřátelům Rakouska, nebo odhazovali zbraň 
a utíkali, nebo prozrazovali vše, čeho se dově
děli. Kde stáli voj áci čeští, nebyla rakouská 
fronta jista. A pošetilý Franz Joseph rozpustil 
28. regiment a myslil, že vpaluj e českému lidu 
znamení zrádců v čelo. A naší hoši zrádcovali 
vesele dál, načež vojenská správa chopila se 
prostředku opačného: aby totiž nepřátelé Ra
kouska nespekulovali s rozháraností anespo-

lehlivostí armády - začali ch:,~lit ve ~výc~ 
zprávách jednotlivé sbory a velmI casto - ceske 
reghnenty. . 

Všecko marně - dějiny mají svou logiku v ~ 
své signály. A ti z inteligence, kdož poroz~e!i 
logice a signálům, pracovali té~. ,Je~en neved;l 

druhém setkali-li se dva steJne vu-y, ohmata
o ali si duŠe slovíčky a znameními, ne~oť, nebylo 
~ožno jinak. Umírající bestie rakouska dlvala

v 
se 

očima policistů a špiclů kolem se~e ~ po s~be a 
bila, drtila, kousala, škrabal~. a skbrh}a n?l~tkt
ně Národy považovala za sVUI oso m maje e a 
za~házela s nhni jako s nábytkem: pře~tavovala 
íe, tloukla do nich i jimi, sedala si na ne, k<?pal}~ 
do nich - vždy podle nálady. A tak nezbylo 1 ;taS1 
inteligenci nic jiného, než zrada. Zra~a ve vsez::t' 
všeho a všudy. "Tys otro~, zbran~ otrok8; Je 
zra.da ... " tisíckrát j sem Citoval ~ehoem valky 
ten strašně pravdivý verš Mickiewlczuv. ~r~zo
valo se vše<.:ko: pohyby vojsk, dop,r:-~ str~hva, 
plány strategické, situace hospodarska, nalady 
u dvora dopisy ministrů, reservátní rozkazy vo
jenské, ~nosy místodr~i~el~, objednávky ~braní, 
zachycené rozkazy clvllm, . vyslechnute. roz: 
mluvy telefonní, bursovní situace, ~~ 1. cele 
stránky ze zápisníků rakous~ých ~n~stru. A 
tyto věci šly za hranice napsany v slfr~ch ne!'o 
v originálu v drátech deštníků, v deskach kmh. 
v rukojeti hole, jako obsah knoflíku, nebo, ve: 
psány neviditelným inkoustem do he~vabne 
Spodničky operní pěvkyně, nebo vTI?-?ntovany do 
pístu stroje. Vůči t~ rakou~ké, be~tll bylo dovo
leno všecko, a co slo proh m. vsecko bylo po
svěceno. 

Zuřila, pravda, a stěž~vala práci .. )ak jen 
mohla a uměla. Holila ženam na hramclch vl~.sy 
a dřela lebky jejich do krve, a~y vyskocll~ 
písmo neviditelného inkoustu, rozbll~l,a, kovove 
peníze, utrhávala a rozřezávala ce~tUJ1Clm pod
rážky bot, ulamovala pláště ho~m~k -, nu, 
někdy našla, přečasto ne, vesele zlvobyh to 
bylo ... 

Masaryk a jiní odjeli včas za hranice a doma 
zrazovalo se kde se mohlo a co se mohlo - a 
čím víc bestie zuřila, tím víc přibýv~lo. z~~~~~; 
Když byl někdo zavřen, bylo netd~le:ltetSl 
otázkou: Co asi všecko vědí? - Kazdy clovek 
měl tolik zločinů v duši, že mohl být - podle 
jejich zákonů ~ veden přímo k šibe;t~~i. ~ oby
čejně našli jen nějakou směšnou l~palll, n~lak?!1 
hloupost. ByH tak pitomí, jak by:h ukrutm. Prl
hodila se taková scéna: dr. Schemer byl ~ Pre
mingra u výslechu. Mluví se to ono, najednou 
Preminger, jak to rád dělával" vrhne ~e na 
Scheinera nenadálou otázkou: Znate Benese? -
A dr. Scheiner v tom okamžiku myslil,v ž~ 
se Preminger ptá po dru Edv~rdu v Bene~ovl~ 
nynějším zahraničním minis~ovl na~?~, Jenz 
tehdy prováděl. knoflíkove . a I m~ spo
jení, ale P:eminger v zatím, myslIl l?en:se pro
fesora archItekta neskodneho, a cela vec se vy
světHl~ záhy ku všeobecné spokoj enosti. A ~olik 
takových scén zažili jiní! Byla slova, ktera s, 
vším, co bylo za nimi, zn~čila ši~e~i:i - a!e ra
kouští justiční katové Je obyceJne brah na
darmo. 

A zrada rostla a rozHzala se. Čeští lékaři za
čali prová.děti v úžasném počtu operace .slepých 
střev onemocněli marodi čeští nemohh a ne
mohIf být uzdraveni, nemocnice, byly ~~~t>: ~ n~ 
klinikách byli drženi a pozorovam ~o~acl. Jlchz 
nemoci byly záhadny a nevyzpytatelny, po 
pražských ulicích hemžíH se mrzáci o holi !edné 
nebo dvou, jimž vojenští lékaři absol?-t~e po
moci nemohli - závody reklamovaly hdl z vo
jenského svérá~u. ať jich ,mohl~ potřebovat nebo 
ne reklamovah starostove, tovarny - reklamo
val kde kdo a koho mohL české matky - bývalo 
tak vždy několik týdnů před odvody -:- stav,!ly 
se náhle vůči svým zdravým a st~tnym. ~rn~ 
matkami krkavčími. Nedávaly svym. nulack,;m 
najíst, nedovolovaly jim vyspat ~ef hly: do mc~ 
jen čaj a černou kávu, ba s )akOU~l ~ados~l 
nej en že přihlížely ~. spoustán: ~~ourenych CI
garet, ale i samy tu Jllldy nenavldenou pocho,;t
ku svých dětí opatřovaly. Po dokonaleIl'! 
"musterunku" stávaly se teprv zas m.at~an;! 
lidskými, ale jen do té doby, kdy be~bve O~l 
jejich našly v nejdůležitější teh~y rubnce nOVl
nářské - ohlášení odvodů novych ... 

Když rakouský stát potřeboval a sb~al 
kovy - dostal jich nejméně z, čech .. Ba ~nam 
člověka, který sháněl bronzove a n~love pe
níze a sebral jich za několik stovek, Jen aby se 

tomu mizernému Rakousku nedostaly do 
~párů"; válečné půjčky se ne?pi~ovaly, ~ .kdo 
upsat musil, hleděl se těch vzacnych pal?Ir1: co 
nejrychleji zbýt; nekupovaly se o~razy clsar~ a 
nejjasnější familie; .odmítal~ St;. vs~cky ~?,dntky 
ministerstva, směřUjící ke vseh)akym, pecl,?l -;: 
slovem, ke všemu, co Rakousko o~ svych n:rodu 
chtělo, odpovídal náš národ a lId svorne:. ne. 
A to ne" znělo stále a vytrvale, ať c. k. VOjska 
vítězii~ na bojištích sebe velkolepěji - stále ne, 

ne, ne. 1 h· . d tak' V roce 1916 prohlásil mi Peute sc mle, e 
jeden z justičních katů nebožtíka .. Rakouska: 
Dolus Čechů datuje se od r. 1620. (Dolus = 

lstivost.) "Dolus? Ne, pře mezi dynastií a na
šim národem," odpovídal jsem, "od z:oku 16~0-
to je správné." A téhož roku ~~kl1111 Prenunger, 
druhý justiční kat: "Vy čeSI chcete od Ra
kouska - a to je velezrada." 

"Pak ale dejte kolem celých Čech, Mor,avy ya 
kusu Slezska postavit vysokou zeď, do nt ude
lat jedna vrata, k vratům postayt~ landštu~áky 
s bajonety, nad vrata dejte naplS K. k. Krll:t1,: 
nal - a máte všechny velezrádce pohromade, 
odpověděl jsem. - "A jak nazvete .t~, co .dě: 
láte?" Pasivní revoluce - chcete-ho PastvnI 
revoluc~ - výraz ten se mu patrně tuze z,:ybil, 
neboť ho užil ve své obžalobě dra Kramare a 
soudruhů. . 

Pasivní revoluce - ano, a my ji vyhrál!. 

II. 
Nesum maggiot' dolore 
che ricordarsi de} tempo fetice 
nella misena - Ol 

pravda, věčná pravda, ale pravda je t,aké. že 
není příjemnějšího pocitu, než vzpommat na 

Oj Není větší bolesti než vzpomínati na dobu štěstí 
v bidě -
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doby hrůzy a nejistoty ve dnech slunných a po
kojných. Vzpomínejme tedy trochu. 

Snad mi bude dnes uvěřeno, když prohlásím, 
že Masaryk byl .nenávistnfkem Rakouska po 
celou dobu, co ho znám. Je to dobrých pěta
dvacet roků, U nás v Čechách mu přezdívali 
černožlutých, k. k. zaprodanců rakouských a ji
nak ještě ~ a zatím ten člověk považoval za ne
štěstí, že musíme žít v tom prolhaném a ničem
ném soustátí, nenáviděl Habsburky i žijící i do 
desátého kolena nazpět a hledal a zkoumal, 
i akým otvorem by mohl vyrazit náš národ z té 
klece ven. Když přijel na podzim 1914 do Vídně, 
pozdravili jsme se současně výkřikem: Náš čas 
je tu! Světová válka musila přivodit obrat v na
šich dějinách - ať zvítězí ti či oni. Budeme jed
nat s dohodou, po případě i s Německem, ale 
z Rakouska musíme ven, tolik bylo pro nás jisto. 

Záleželo na tom, aby byly přelámány mříže 
té klece, přepilovány řetězy a přeřezány pro
vazy, jimiž jsme byli k tomu milému místu při
poutáni. Ale tak, aby žalářník ničeho nepozo
roval, dokud naše hodina neuhodí: mříže musila 
se i nadále zdát pevnou mříži, řetěz řetězem, 
prov~z provazem a vězeň vězněm ve svůj osud 
odevzdaným. Prováděla se tedy tajná práce, je
diná práce, která se štítí světla denního a je při 
tom poctiva. Práce nebezpečná, nervy vzrušu
jící a hodně nevděčná - zpozorují-li ji spolu
vězni, prozradí i i žalářníkovi, aby se jim dostalo 
od něho vlídného úsměvu a pochvaly. 

Žalářník věděl o ní - instinkt zlého svědomí 
by mu byl o ní pověděl, i kdyby nebylo očí a uší 
dobrovolných i zaplacených. 

Tedy - tiše a pozorně. Takový spiklenec ne
nasazuje víc, než vlastní život. Nebylo úmluv, 
ale tolik věděl každý: jen na ten vlastní život 
mám právo - ale ani na hodinu života druhova. 
Raději jazyk ukousnout, než vyslovit nějaké 
jméno. Masaryk přijel tedy do Vídně. Vzrušen, 
pln plánů. Byl v Holandsku a chystal se tam 
zas. Chtěl vědět víc, než nám Rakousko vědět 
dovolovalo. 

"Přij de k tobě člověk a přinese ti listiny -
podívej, tohle už máme od něho" a čte mi relaci 
knížete . Thuna, poslanou ministrovi vnitra 
z Čech. Thun sděluje, že odchod vojska na bo
jiště děje se dosti klidně, že Čechy jsou pokoj
nou zemí vůbec, že ne sice s nadšením, ale z po
vinnosti dávají císaři, COž jeho jest. 

Kdo je ten člověk? Kde je? Jak k tomu 
přišel? - Těžko říci, nevíme. Přijde prý ke mně, 
přinese ... Umlouváme dále: že pro ty věcí musí 
vždy někdo z Prahy přijet, že se náš tajemný 
pomahač bude jmenovat Douba, že kdykoliv na
píši na otevřeném dopisním lístku něj aké sdě
lení o "Naší době", bude to Praze znamením, že 
mám ve Vídni větší zásobu. 

Masaryk odjel a člověk přišel. Silný, vysoký, 
svalnatý chlapík, hladce oholený, přišel do 
Bodencreditky ptát se, má-li si koupit nějaké 
papíry a kde a jaké. Poukázal jsem jej na živ
nostenskou banku a dostal j sem od něho napě
cdhobv~nou obálku s příspěvky prý pro "Naši 
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Roztomilé příspěvky: nová relace místoddfte
lova, armádní rozkazy Friedrichovy, zprávy 
okresních hej tmanů a několik denunciací, posla
ných ministerstvu vnitra. Napsal jsem Masary
kovi lístek, chtěl-li by pro "Naši dobu" článek 
o Mesopotamii, že by prof. Josef Redlich 
(později posledni rakouský finanční ministr) 
článek ten napsaL 

Masaryk druhého dne přijel. Čteme. Potom 
zkoumáme, čím asi ten neznámý náš Douba 
jest, kde je, jak se k takovým zprávám do
stává - záhada, záhada, záhada. Můj dojem 
z něho? - Poctivec. 
Úředník? - Nezdá se. 
Osoba privátní? - Jak by se dostal pak k ta

kovým tajným aktům? Záhada, záhada. 
Po večeři jsme šli do kavárny podívat se do 

Lehmannova seznamu. Máme jeho plné jméno 
i adresu, v Lehmannovi najdeme, čim je - vý
tečná kniha tenhle Lehmann. 

Hledáme v Lehmannovi - nic. Hledáme v do
plňcích, nic. Podíváme se na sebe, neřekneme 
slova, ale víme oba: tajný. Nalítli jsme špic
lovi. Probíráme celou historii znovu - a jak už 
bývá - řada okolností se shoduje: tajný. 

Ještě něco: máme adresu, pojďme tam. Ulice 
ta a ta, číslo to a to. Doj deme .. ministerstvo .. 
Není pochyby, "tajný". Masaryk zažil dojistá 
po~om řadu všelijakých nocí - ale ta tehdy ne
byla jednou ze všedních. Podzimní tma,mží, 
v ulicích blikají lucerny a světlo jejich odráží 
se v kalužinách a leskne se v mokrém dlážděnÍ
chodíme hodinu, dvě, přemítáme. 

"Vraťme se ještě jednou tam a zeptejme se 
vrátného," míní Masaryk. Vrátili jsme se a vrát
ný nám potvrzuje, že ten a ten pán zde bydH. 
A že je doma. 

Co teď? Nemohli jsme se ptát, čím je, nemohli 
jsme ho navštívit, byla jedna hodina po půlnoci. 

Chodíme dále po těch mokrých a zasmušilých 
uHcích vídeňských. Mží, je nevlídno a duši ne
volno ... Nalítli jsme? A co bude teď? Zavrou 
nás. než jsme něco mohli udělat, fuj! ... Do 
třetí hodiny ranní chodíme takto. Potom Ma
saryk povídá: "Už je to jedno. Půjdem do 
hajan. A zítra tam pošlu posluhu a pozvu si ho 
do kavárny." 

Druhého dne - zbytek té noci nestál už také 
ani za psi štěk - přišel Masaryk o desáté ho
dině do Bodencreditky. Usmíval se. "Všecko je 
v pořádku. - Douba je dobrý Čech a poctivý 
člověk." 

"A čim je?" 
"Lokaj em ministrovým. Ol 

Douba, dobrý Douba ~ kolik lidí 2; nás risko
valo tolik, co on? Noc co noc vešel clo pracovny 
svého pána - věděl o každém aktu, věděl, kdy 
by který mohl býti expedován - sebral je. 
vrátil se do svého bytu a celé noci je oklepával 
na psacím stroji. Nabitý revolver měl stále 
v kapse - ne na toho, kdo by ho snad při práci 
překvapil, ale pro sebe. Ten. člověk - tak. Měl 
ženu a dítě. Kdysi jsem se mu zminil, má-li ně
j aký nedostatek v něčem.. . nebo. . .- zbledl 

I.·~ ......... _____ • 

a oči se mu zalily 'slzami ... potom tiše řekl, že 
by ho každý urazil, kdo by mu něco nabízel. 

Jak pracoval! Dvakrát, třikrát týdně přinášel 
mi nabité kuvertypro ;,Naši dobu". Masaryk 
přijíždíval zřídka, časem poslal red. Jana 
Hájka, nejčastěji Ed. Beneše. Beneš přijíždíval 
o 8. hodině večer, n.ačež jsme šlí k nádraží se
verozápadnímu, odkud již o půl desáté od
jíždival. 

A v několika dnech byla rakouská "tajemství" 
v zahraničních Hstech. .. A Rakousko se divilo 
a bystřilo oči i sluch - všecko marno. 

Před vánočními svátky 1914 odjel Masaryk 
za hranice. Zdržoval jsem jej, válka, věděl jsem, 
bude trva:t dlouho, zdálo se mi, že je nutno, aby 
byl co ne) déle doma - dobrý genius naši české 
věci ponukl jej však, aby jel - a byl nejvyšší 
čas, že jel. 

A zakrátko přinesl Douba relaci rakouského 
vyslance v Římě, že poslanec Masaryk tam má 
k~)flference s Jihoslovany a politiky italskými. 
A za pár neděl nato reservátní rozkaz vojenský, 
aby byl zatčen, jakmile vkročí zas na rakouskou 
půdu. 

Napsal jsem mu otevřený lístek-podle úmlu
vy - a na něm zprávu: že "kniha, kterou chce 
mít, i e rozebrána a vyj de až po válce". Beneš 
jezdil, přinášel zprávy z Prahy, odnášel naše 
z Vídně - a expedoval všechno za hranice. 
Douba pracoval znamenitě: ministr si dělal po
známky o příhodách dne do svého deníku - po
známky ty byly den po svém zrození v rukou 
mojich, koncepty listů jeho k místodržitelům, 
roztrhané na kousky, přišly mi druhého dne do 
stavení, kde jsem ta disieda membra složil .a 
divil se školácké ubohosti ministerského stnu, 
všechno putovalo k nám - Rakousko nemělo 
tajností před námi. Douba přicházíval v noci do 
Grinzingu - zahlédl totiž i ednou v Boden
creditce detektiva, .. 

A v Grinzingu pod kobercem byly rozloženy 
dokumenty - a dnes už možno taky prozradití 
že když pan Preminger a spol. prováděli u mne 
prohlídku, šlapali po těch listinách a oklepech 
a já poslouchal, neozve-li se podezřelé za
šustěni, nezaklopýtne-li některý z těch -oficírů a 
nezadívá-li se na nerovnou plochu koberce ... 
Jistě by je bylo zajímalo všecko, co bylo pod 
nim. 

Potom se zdálo, že dobré Rakousko přichází 
na stopu naší zábavě ... Douba vypozoroval, že 
ministr zavírá jistá akta, že se časem na něj 
dívá kosmo - a když i sem potom z Prahy do
slechl, že kdosi vypravoval celou tuhle historii 
svému příteli jako tajnost sice, ale vypravoval, 
hleděl jsem dostat milého Doubu z Vídně. Ná
hodou potřeboval jeden feudál v severních 
Čechách kastelána pro svůj zámek. Douba šel. 

A mohl jít - služba jeho byla opatřena 
jinak. Agenda vzrostla, dobrovolníci se hlá-
sili - Douba mohl odstoupit. f 

U mne byla potom prohlídka za prohlídkou -
konečně mě zavřeli. Zlé hodiny to byly, než mi 
řekli, proč mě zavřeli. Potom jsem :si teprv od
dychL Pro čtyři básně... Hloupé Rakousko, 
strašně hloupé - mělo v ruce ty pravé, ale očer
nilo je obyč~jně z nepravého. 
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v A věříte, ž~, se člověku skoro stýská? Ano, po 
tech. nebezpeclCh, po tom vzrušení nervů, po tom 
nek!ldu, po té honbě, v níž člověk honí a je 
honen - po tom po všem se stýská. Ačkoli jinak 
jest nám tak dobře ... 

J. S. Ma~har: Vídeňské prolily. 

Ma f f i e. 

Vrátil jsem se v polovici února do Prahy a 
začal jsem vykonávat hned úkoly, o nichž jsme 
se smluvili v Curychu. Vyřídil jsem všecky 
vzkazy dru Scheinerovi a dru Šámalovi. 
S drem Šámalem bylo ujednáno, že bude mluvit 
nejprve sám s drem Kramářem a sjedná s ním 
osobní schůzku. Došlo k ni krátce po mém ná
vratu v bytě dra Šámala v Hlávkově paláci, 
kde se také od té doby konaly všechny hlavni 
schůzky ",MafHe", 

Bylo to moje první setkání s drem Kramářem. 
Neměl jsem před tím osobního styku s ním, ani 
jsem ho do té doby' nikdy osobně neviděl, ani 
ve schůzi ani jinde. Politicky stál jsem proti 
němu na straně Masarykově; naposled ještě 
v aféře Švihově byl jsem poněkud zúčastněn, 
dodav prof. Masarykovi informace, kterých se mi 
náhodou dostalo z okolí dra Klímy. Schůzka mne 
celkem uspokojila, potěšila. Dr. Kramář svým 
osobně milým způsobem mne přijal, když jsem 
mu podal výklad o věcech ze Švýcarska a vyřídil 
vzkazy, dal plný souhlas s podnikáním Masary
kovým. 

Bylo to v době poHticky i vojensky říši habs
burské ·celkem velmi nepříznivé. Vojenské udá
losti na frontě srbské i ruské vyvíjely se pro 
Vídeň a Budapešt zle: v Srbsku po ztrátě Běle
hradu Rakousko nebylo s to, aby cokoli pod
niklo, a v Haliči se blížili Rusové Krakovu. 
Dr. Kramář byl si vítězstvím Ruska naprosto jist. 
Doporučení Svatkovského, jež jsem přinášel, 
získalo mi úplně jeho důvěru. I on hned dal na 
j evo, . že na události z aféry Švihovy nemyslí, 
mluvil o Masarykovi jako v dobách dřívější je
jich spolupráce jako o "Pastýři" a dal zároveň 
svůj souhlas, aby byla doma utvořena organisace 
podle návrhů Masarykových, Souhlasil s mou 
funkcí a projevil důvěru v postup, jejž navrhoval 
Šámal: Zůstaneme ve stálém osobním styku a 
budeme se, bude-li třeba, scházet u Šámala. Mlu
vili jsme pak o osobách, o dru Rašínovi, Scheine
rovi, o Sokolech aj. Dr. Kramář v plné důvěře 
ponechával tyto otázky nám. . 

V následujících několika nedělích podařilo se 
skutečně přímo nebo nepřímo dojíti k účasti so
ciálních demokratů a radikálních pokrokářů, 
Cyril Dušek, jenž ve schůzi účasti neměl, ale 
o všem ode mne byl zpravován, informoval sou
stavně dra Soukupa. Také já byl se Soukupem 
ve styku. Já však jsem vstoupil poněkud proti 
vůlí dra Kramáře a Rašína do styku s vedoucími 
vrstvami radikálními. 

Vyhledal jsem nejprve dra Hajna, věda o jeho. 
styku s profesorem Masarykem na podzim r. 1914 
a věda, že radikální vrstvy na svou vlastní pěst 
začaly styky s cizinou. Dostával jsem totiž ve 
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zprávách ze Zenevy, kde s profesorem Mas~ry: 
kem začal spolupracovat Dr. Sychrava, bhzky 
těmto vrstvám vzkazy, že by se mezi nimi daly 
najít lidé, kteří by odešli za hranice. Byl jsem 
upozorněn zejména na Jaromíra Malého, Kábrla, 
Strakatého a jiné. Začal jsem tudíž z jara 1915 
mimo ně navštěvovat dra Hajna v jeho naklada
telství na Václavském náměstí, informoval jsem 
ho o tom, co se dělo, dostával zprávy od něho 
a začal tak spolupráci i tam. Později jsem se 
dostal do styku ještě se spisovatelem Dykem. 
drem Borským, Werstadtem, drem Machačem a 
v dubnu 1915 s poslancem Kalinou. 

Ke konci března 1915 jsem pokládal situaci 
za zralou, aby se mohl přímo zúčastni~ 
i dr. Hajn. Proti účasti jeho postavil se velmi 
rozhodně dr. Kramář. Insistoval j sem znovu 
přes to, že to v diskusi dr. Kramář odmítal, do
kazuje bezvýznamnost strany radikální a zbyteč
nost jednati s drem Hajnem. 

Skončil jsem tuto debatu tím, že jsem do příští 
schůze požádalo účast i dra Hajna. Ten, octnuv 
se v bytě dra Šámala mezi spiklenci a z~aje 
situaci, nemohl nežli být přijat ode všech Jako 
jeden z nich. Ostatně spolupráce s ním byla 
zcela hladká, bezvadná. V té době prostřed
nictvím Duškovým i já sám o sobě jsem požá. 
dal dra Soukupa o účast na schůzi. A když do 
schůze k dru Šámalovi přišel, uvítal ho dr. Rašín 
dobrácky: ,.Tak vidíš Františku, tak se zase 
scházíme; už isme tady z omladiny tři." 

S p i kle n e c káč i n n o st "M a f Ii e". 
FinancovánfnašiakcerevolučnL 

Tak se začala rýsovat pevněji celá organisace 
"Maffie". Scházívali jsme se, jak již bylo ře
čeno, u Šámala, když i sem dostal buď důležité 
zprávy z domova nebo z ciziny, nebo když z ci
ziny od Masaryka něco bylo žádáno. Měl jsem 
sám styky s Vídní, různými vrstvami v Praze a 
s policií; dr. Scheiner měl rozsáhlé styky sokolské 
a vojenské, stejně i dr. Šámal. Dr. Rašín měl 
značné styky své politické, hospodářské, stra
nické; míval velmi dobré zprávy od úředníků, 
zejména železničních, a přinášíval někdy celé 
reservátní výnosy. Z těchto i ednotHvých skupin, 
v nichž členům politické "Maffie" většina ostat
ních spolupracovníků - jak bylo samozřejmé 
a správné - zůstala tajná, skládala se celá naše 
konečná spiklenecká organisace. Nemluvím-li 
dnes o někom, koho jsem tehdy jako spolupra
covníka tajného neznal, nechci mu tím upírati 
zásluh. Cyril Dušek měl rozsáhlé styky se stra
nami politickými a důležitými osobnostmi, měl 
na mnoha místech snadný přístup a dověděl se 
mnoho od dra Klímy z pražské poHcie. Z pro
středí policejního dověděl jsem se leccos od 
bratra red. Hájka, který byl na velitelství čet
nickém a dodával zprávy velmi cenné a četné a 
riskoval velmi mnoho. 

S redaktorem J. Hájkem jsem byl ve styku od 
svéhe> pobytu v Paříži; později jsem byl přispě
vatelem listů, které redigoval (táborské "Jiskry" 
a plzeňského "Směru"). V Praze isme se stýkali 
stále a politicky spolupracovali, ježto Hájek byl 
stejně jako já stoupencem spolupráce realistů 
s radikály a českými socialisty. 
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Ze svého pobytu v Plzni zachoval si důvěrný 
styk s vrstvami kolem "Směru" (dr. Kohn, prof. 
Moudrý, prof. Rosa), který se za války také 
dobře osvědčil. Prof. Rosa a Moudrý obstará
vali zprávy z plzeňského prostředí, které, pro
tože tam byla Škodovka, poskytovalo možnosti 
krajně příznivé získávati zprávy, důležité k po: 
suzování vojenské a politické situace. V Plzm 
byl také zaměstnán na dráze bratr vídeňského 
Julia Kovandy a tak přes Plzeň a Hájke1ll;'. jenž 
tam jezdil pravidelně do redakce "Směru, do
stávali jsme zprávy -také z okoH Heinoldova.*) 
. Od té doby pak až do mého odjezdu Plzeň 

byla důležitým střediskem naší spiklenecké 
spolupráce prostřednictvím Hájkovým, Rosovým 
a Moudrého. Škodovka vůbec byla stále středem 
naší pozornos~i. Spolupráce Hájkova začala se 
tam a byla vytrvalá, oddaná, obětavá a nezi~tn.á 
po celou válku. Přivedla ho, jak známo do knml
nálu, stejně jako jiné redaktory "Času", 

Od návratu z Curychu jsem byl v nepřetrži
tém napětí a v horečné činnosti,**) Navštěvoval 
jsem často dra Scheinera v jeho bytě, z jara 
1915 jsme se scházívali denně po nějakou dobu 
ráno v Riegrových sadech na procházce, kdež 
isme také jednou při takové ranní procházce 
uspořádali celou schůzi "Maffie". Dra Rašin8; 
jsem vyhledával pravidelně a často v reda~cl 
"Národních listů" anebo v jeho bytě; s drem Sá
ma1em jsem byl v denním styku stálém, s Duškem 
a redakcí "Času" jsem pokračoval ve spolupráci 
denními návštěvami a prací v redakci. S drem 
Kramářem jsem se stýkal na našich. tajntch 
schůzích dvakráte jsem ho vyhledal v Jeho vde. 
několikrá.te jsem ho vyprovázel ze schůze 
"Maffie" a měl jsem s ním zajímavé politické 
rozhovory, které mi ukázaly jasně jeho po~itické 
směrnice a cíle v budoucnosti a zároveň 1 roz
'pory s prof. Masarykem i s názory mými., 

Co jsem denně sebral na svých pochůzkach a 
v osobních stycích, shromažďoval jsem u sebe 
a pak za pomoci red. Hájka, :Werst~dta,své ženy 
a j., expedoval jsem pravidelně do Svýcar. Expe
dice se děly rozmanitým způsobem, byly časté, 
někdy i obdenní. Ze Švýcar mi začal prof. Ma: 
saryk posílat posly už v lednu· 1915. ~ezl 
prvními byl již zmíněný L. V. Fáček, spikle
neckým jménem Strejček. Přinesl mi ze Švýcar 
šifrový klíč a alegorický kod pro fingované do
pisYi**;"J návrh fingovaných jmen jednotlivých 
účastníků konspirace a množství adres ve Švy"" 
cařích, na které bylo možno posílat jednak 
poštovní zásilky, jednak posly. Prof. Ma~aryk 
dostal jméno Hradecký, dr. Sychrava-Svarc, 

*) Zdá se mi, že první zprávy Kovandovy došly nás 
do Prahy právě Hájkem přes Plzeň. Antonín Kovanda, 
železniční úředník v Plzni, jezdil totiž zprvu do Vidn,ě 
k bratrovi a od něho zprávy přinášel; když bratr opusb~ 
Vídeň a přijal místo u Clam-Gallase ve Friedlandě, 
jezdil pro ně i tam. Julius Kovanda měl totiž i piJfom 
jisté spojení s bývalými kolegy ve službě vídeňské, od 
kterých se lecčeho s dověděl (ovšem řidčeji), 

Antonín Kovanda sám opatřoval mnoho cenných zp~v 
o železničních disposicích, ukazujících na piJhyby VOjsk 
a pod. 

**) Nechtěje vzbudit podezření, vyučoval jsem ~~e na 
Obchodní akademii a přednášel isem na uruverslte. 
***) Ukázky textu kodu viz v knize dokumentů. 

Svatkovský-Furst, dr. Scheiner-dr. Soukal, 
dr. Šámal se jmenoval Trkal, dr. Soukup
Skoupý a Riedl, posl. Durych-Rychnovský, 
dr. Hajn-Malý, později Bloch, dr. Kramář
Holec, dr. Rašín-Schiel, později Ritter, 
red. Hájek-Král, já Spolný; později na svých 
častých cestách j sem vystupoval jako Bělský, 
Berger, Novotný, Konig, Šícha, pod kterýmžtQ 
jménem jsem se dostal také přes hranice. V Ho
landsku jsem byl pod jménem Leblanc. 

Zprávy jsem posílal poštou do Švýcar na 
adresy našich kolonistů, nejvíce dělníků (Linhart, 
Jokl, Kyjovský a j.) v rozličných formách. Vy-: 
ráběl jsem si korespondenční lístky tím, že jsem 
je rozpůloval, -mezi obě polovice vkládal šUrova- . 
nou zprávu, pak je spojoval a u knihaře, nej
častěji v tiskárně Janáčkově, v Palackého ulici 
v Praze II, přiváděl do bezvadného stavu, aby ne
vzbuzovaly podezření censury. Jindy jsem totéž 
učinil s knihami, které byly nejčastějším pro
středkem spojení. Vkládal jsem dovnitř desek 
nebo do hřbetu knihy, celé dlouhé referáty 
o situaci, někdy jsem opisoval do slova doku
menty, získané Macharem a Kovandou ve Vídni 
u Heinolda, a posílal do Švýcar, takže se stá
valo, že věci z ministerské rady vídeňské se obje
vily za čtyři, pět dní poté ve spojeneckém tisku. 
Jindy se objevily v "Nation Tcheque" podrob
nosti z Vídně, jež uváděly, jak jsmezjistiH,v roz
čilení vídeňské kruhy vládní a policejní, neboť 
bylo z toho vidět dobrou organisaci a rychlé spo
jení Vídně, Prahy a Švýcar a tudíž sílu české 
konspirační akce, 

Dlouho j sem měl možnost posílat podle úmluvy 
se Svatkovským fingované telegramy; až právě 
před vypověděním války ItaHi bylo to znemož
něno, poněvadž jsem nejvíce telegramů zasílal 
do R-íma. Od května 1915 bylo posílání všech zá
silek poštou značně ztíženo; podle nových naří
zení totiž bylo nutno na poště při zásilkách do 
ciziny se legitimovat nebo aspoň udat zpětnou 
adresu. Chodil jsem tudíž dost dlouho po různých 
pražských poštách a udával adresy fingované, 
jsa stále připraven na prozrazení a zatčení, 
selže-li někde něco v celé organisaci a plánech. 

Práce ty vyžadovaly stálého napětí a mnoha 
peněz, mnoha práce a cestování. Přímo úmorná 
byla práce. se šifrováním nebo dešifrováním 
zpráv. Postupem doby našel jsem si pomocníky: 
nejvíce pomohl red. Hájek, pak moje žena a 
a sl. Afa Oličová. Občas jsem míval pomocníky 
příležitostné nebo ty, kteří se náhodou do akce 
dostali; tak jsem před svým odjezdem zasvětil 
do věci zejména dra Werstadta (fingované jméno 
Starek) a dra Buttera (Sacher), již pak v práci 
pokračovali i po mém odjezdu.*) Do užší spolu
práce (zejména v obstarávání zpráv měl jsem'tu 
značné přispění), vstoupil jsem z jara 1915 
s některými přáteli a známými dra Sychravy: 
redaktorem "Pokrokové revue" Malým, drem 
Jar. Kopalem, red. Strakatým, Kabrlem, později 
drem Brožem a .red. Hajšmanem. V technických 
věcech také mi po jistou dobu oddaně pomáhal 
zemřelý ředitel Českomoravského úvěrního 

*l šifrované zprávy byly posílány pod heslem: Nebát 
se a vytrvat! 

"* 

ústavu Pospíšil. S některými členy "Maffie" i se 
mnou byl v..e styku prof. Hantich, jejž jsem jednou 
poslal do Svýcar, jenž však svou povídavostí byl 
.poněkud nebezpečny, takže isme musili styk co 
nejvíce omezit. V téže době jsme se pokusili po
sílat zprávy také v oznamovatelích pražských 
denních listů, nejvíce v "Národní poHtice" 
a "Prager Tagblattu". Většího úspěchu to nemělo. 

Na posílání poslů - podrobné vylíčení vyža
dovalo by celé veliké a zajímavé kapitoly - bylo 
třeba se omezit v druhé fási našeho spojení, když 
už posílání poštou bylo buď prozrazenoi*) nebo 
nebylo spolehlivé pro nedostatek adresátů nebo 
pro opatření rakouské vlády, jež zásilky poštovní 
úmyslně na celé týdny zastavovala a činila tak 
zprávy méněcennými. 

Omezím se na konstatování některých fakt, 
spojených s několika posly nejvýznačnějšími. 
L. V. Fáček-Strejček konal pravidelné cesty 
do Švýcar dlouho a s nebezpečím. Odvážel stejně 
tak jako ostatní poslové zprávy v knihách, 
v držadlech brašen a kufříků, v tužkách, plnicích 
perech, v klíčích, zvláště k tomu vyrobených. Při
nášel zprávy a později celé desítky čísel "Nation 
Tcheque" a "Československé samostatnosti" 
v kufřících s dvojitými stěnami a v jiných vý
robcích truhlářských. Měli jsme zejména na 
druhé straně hranic jakousi revoluční dílnu, na
jaté dělníky a pracovníky, kteří soustavně pro 
nás pracovali. V tom měl ve Švýcařích dr. Sy
chrava s p. Kyjovským dobrou organisaci. 
V Praze jsem soustřeďoval vše, co bylo možno, 
ve svém bytě, ježto bylo stanoveno, že na ostatní 
členy "Maffie" poslové z ciziny posíláni byli 
nemají. 
Důležitým poslem byl studující Lavička, jenž 

přišel už v lednu 1915 ke mně se vzkazem a do
tazy profesora Masaryka a od švýcarských na
šich kolonistů a emigrantů k dru Scheinerovi 
a k přátelům SychraVOVým se vzkazy zvláštními. 
Politicky důležitým poslem byl inženýr Baráček, 
jenž byl poslán ke mně, ale také ke skupině ra
dikálních pokrokářů a od Svatkovského 
k dru Kramářovi. 

Zajímavý byl případ posla Beneše (fingované 
jméno Frič). Byl to starý, nadšený a oddaný český 
písmák, sedmdesátiletý bývalý dobrovolník z ně
mecko-francouzské války, jenž hyl nedorozumě
ním poslán v prvním týdnu měsíce července se 
vzkazem k dru Rašínovi. Odevzdal mu vzkaz ze 
Švýcar, skrytý v krátké anglické dýmce. Rašín 
se lekl, nejsa předem informován o příchodu 
posla; viděl ve věci provokaci rakouské policie a 
před poslem hodil všecko do ohně~") 

Starý Beneš, sám postrašen, odešel bez udání 
adresy, domnívaje se, že bude udán. 

Pomocí Hájka a Hajšmana podle údajů Ra
·šínových podařilo se ho přece v Praze najít a 
pozvati ho ke schůzce; Hajšman ho vyhledal 
a podle úmluvy přivedl ho na Václavské ná
městí, kde ho svěřil J. Hájkovi. Ten mu oznámil, 

$") Byl zachycen jeden dvojitý lístek. který byl roz
šifrován a sloužil pak jako "corpus delicti" v p1"ocesU 
Hájek-Dušek. Zachycení tohoto jediného lístku ostatně 
dokazuje, že věci byly dělány celkem dobře, zdstal-li 
jediným. 
***) Za několik dní poté byl Dr. Rašinzatčen. 
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že se má sejíti se Spolným a vedl ho ke Kar
lovu náměstí kolem novoměstské věznice. Sta
rému Benešovi byly tyto procedury podezřelé. 
Znal i méno dra Beneše, ale neznal, že jeho jméno 
spiklenecké je Spolný. Řekl Hájkovi, že zná 
Karlovo náměstí a že je tam věznice. A jsa na
jednou jat podezřením, že je veden už do věz
nice, odmítl jíti ke Spolnému na Karlovo ná
městí. Po vzrušené scéně se konečně s největší 
těžkostí Hájkovi podařilo Beneše přinutit, by šel 
dále. U Žitné ulice mi odevzdal Hájek starého 
Beneše, jenž stále pln nedůvěřivosti nedovedl 
celou tu proceduru chápat. Postupovali jsme 
takto, poněvadž jsme se obávali, že Beneš je 
policií sledován. 

Řekl jsem mu své jméno. Starý Beneš konečně 
viděl, že po svém divném dobrodružství došel 
přece cíle a že může vyplnit svůj vlastenecký 
úkol, svěřený mu Masarykem. S očima zalitýma 
slzami mi prohlásil, ják je šťasten, že mne vidí 
a že ví, že Benešové nikdy nezradí národa. A pak 
mně řekl ústně to málo, co věděl. Dostal pak 
vzkazy pro dra SychraVlí. ve formě nabitých 
tužek a dvojitých desekv knize. Ovšem jeho po
selství, tehdy velmi důležité, neboť přinášel 
definitivní návrh veřejného prohlášení naší akce 
za hranicemi proti Rakousku, pro tentokráte bylo 
pro nás ztraceno. 

Uvádím to jen k charakteristice metod a svÍ
zelů naší podzemní práce. Dalo by se uvésti 
mnohem více jiných zajímavých příkladů. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 
1. Praha 1927. 

Z a t č e fl í dra K r a m á ř e, 
dra S che i n e r a a Raš í n a. 

Dne 15. dubna 1915 odjel prof. Masaryk do 
Paříže a do Londýna. Dne 1. května vyšlo 1. číslo· 
!IN ation T cheque" a zároveň došly do Švýcar 
podrobnější zprávy o akci naší ruské Družiny a 
našich kolonistů v Rusku vůbec. Masaryk stále 
se nevzdával plánu, aby dr. Scheiner šel organi
sovat naše voj áky do Ruska. Dr. Sychrava poslal 
s těmito zprávami a s opětnou výzvou Masary
kovou L. V. Fáčka-Strejčka ke mně. Dostavil 
se s velkým kufrem asi 17. května 1915. Byla to 
první zásilka nového druhu: dokonale vyrobený 
kufr s dvojitými stěnami, v němž bylo uloženo 
20 čísel "Nation Tcheque", 4 exempláře Masary
kova memoranda "lndependent Bohemia" 
a dlouhá zpráva dra Sychravy o stavu našeho 
vojska v Rusku. Dr. Sychrava v ní oznamoval, 
že organisace našich vojáků v Rusku pokračuje, 
že generalisimus Nikolaj Nikolajevič dal souhlas 
k vytvoření naší armády ze zajatců v počtu asi 
20.000 mužů, že přípravy jsou v plném proudu 
(tyto zprávy došly dra Sychravy, jak patrno, ve 
znění zcela pravdě neodpovídajícím - situace 
v Rusku byla v té době poněkud jiná), že by bylo 
nutno, aby dr, Scheiner přijel.*) 

*) S drem Scheinerem dělali jsme dost dlouho plán, 
jak by unikL V květnových dnech před jeho zatčením 
smluven byl už dosti podrobně jeho útěk do Holandska. 
Měla býti předstírána obchodní cesta ve věcech han.,. 
kovních. Cesta se znovu nedala uskutečniti, protože ne
bylo možno dostati pas. 
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Zprávy a první tištěné dokumenty_naši revo
luce udělaly na mne veliký doj em. Zádal jsem 
dra Šámala, aby svolal schůzi a s celou kořisti 
jsem se dostavil ke schůzce dne 20. května 1915 
večer do bytu Šámalova. Při druhé cestě do 
Švýcar se mi podařilo propašovat také knihu 
Denísovu "La Guerre " , kterou jsem pak v Praze 
půjčoval, aby kolovala. I tu jsem přinesl do 
schůze jako doklad, jak naše věci pokračují. 
Schůze se účastnil dr. Kramář, dr. Rašín 
dr. Scheiner, dr. Hajn, dr. Šámal a já. 

Podal jsem zprávu o událostech, předložil 
jsem psanou zprávu Sychravovu v originále, při
nesl jsem několik čísel "NaHon Tcheque" a 
některé členy jimi podělil. Dr. Kramář vložil 
číslo tak, jak jsem mu je dal, do náprsní kapsy. 
Mluvili isme v dobré náladě o vojenských věcech 
v Rusku, když pojednou byl volán dr. Scheiner 
k telefonu: telefon oznamuje - byla to, tuším, 
2práva od Sokolů - že u dra Scheinera jsou vo
jáci a konají prohlídku. 

Chvíle byla kritická. Ví-li policie, kde je 
dr. Scheiner, mohou nás vybrat najednou. s do
kumenty v ruce. Dr. Kramář, dr, Rašín, a Hajn 
rychle odešli. Dr. šámal odstranil a zničil ve 
spěchu dokumenty, jež jsem přinesl, kromě 
knihy Denisovy - a pak my tři jsme konali 
krátkou poradu. Radil jsem důtklivě dru Schei
nerovi, aby se pokusil utéci vůbec. Dr, Šámal na
rychlo sehnal všecky peníze, co měl v domě, a 
Scheiner po chvíli přemýšleni prohlásil, že uteče. 

Rozešli jsme se. Šel jsem na chvíli dolů na 
kávu do Akademické kavárny, abych se uklidnil. 
Zavolal jsem telefonicky red. Duška v redakci 
"Času" a tázal jsem se po zprávách. Ujednal 
jsem s ním nutnou poradu na ráno v 9 hodin 
v kavárně "Parlament". chtěj e mu povědět, co 
se stalo, a šel j sem na obhlídku k dru Scheine
rovL Procházel jsem se do 1 hodiny v noci na 
Václavském náměstí proti domu Scheinerovu a 
pozoroval ruch v rozsvícených oknech Scheine
rova bytu. Viděl jsem mlhavě pobíhat osoby 
z místnosti do místnosti; vojáci konali podrobnou 
prohlídku. Když se dr. Scheiner k ránu do svého 
bytu přece jen vrátil, byl chycen a druhého dne 
odvezen do Vídně. 

Dr. Kramář odešel na chvíli do redakce "Ná
rodních listů". Odebrav se pak do své vily, byl 
při vstupu do domu zatčeni mezi jinými věcmi 
jako vážné "corpus deHcti" vyňata byla z jeho 
náprsní kapsy právě došlá "NaHon Tcheque". 

Druhý den ráno na smluvené schůzce jsem 
Duškovi řekl, co se stalo večer u Šámala, a on 
mně - velmi překvapenému - oznámil, co se 
stalo s Kramářem a že je zatčen také 
dr. Scheiner, 

V první chvíli byl jsem přesvědčen, že je zle, 
že celé spiklenecké dílo je prozrazeno a že doj de 
nyní na nás na všechny, Učinil jsem tudíž hned 
všecka rozhodnutí. Ještě v kavárně napsal jsem 
své rodině, že jsem narychlo odejel, a učinil 
jsem v dopise disposice pro školu, pro majetek 
a jiné rodinné věci, které měla moje žena zaří
ditij odebral jsem se pak do bytu red. Hájka. 
jemuž jsem odevzdal dopis a pověděl, co se 
stalo, co zamýšlím já a co on má dělat, aby·práce 
šla dál. 

Pak jsem šel ještě k svému bytu na obhlídku, 
nejsou-li tam vojáci, nebo policie, nebo dá-li se, 
jak smluveno se ženou, pozorovat něco nápad
ného v oknech bytu. Ztrávil jsem tak pozorová
ním a očekáváním celé dopoledne. Nevida nic 
podezřelého, odvážil j sem se přece po poledni 
domů, rychle jsem vyčistil byt ode všech nebez
pečných papírů a čekal, co se bude dít. Že po
licie nepřicházela, mne poněkud uklidnilo - na
byl jsem zase brzy trochu pocitu bezpečnosti. 

Za této situace bylo hlavní věcí rychle zvědět, 
do jaké míry souvisí obě zatčení s na~í akcí. 
Zjištění musilo býti rychlé a mohlo přijíti z po
licie nebo od Machara z Vídně. S Duškem bylo 
ujednáno, aby hleděl zjistiti něco u dra Klímy, 
s nímž jako s kolegou ze studií byl stále ve 
styku, vykládal mu o Masarykovi, co jsme 
chtěli, aby to policie věděla, nebo tomu věřila, 
a dostával od něho různé konfidence, které jsme 
ověřovali a které nám sloužily. 

Dušek brzy z rozhovoru s Klímou nabyl dojmu, 
že nej de o "Maffii". Všecky tyto událostí nám 
pak byly zcela jasny ze zpráv z Vídně jednak 
z vrstev politických, jednak z dokumentů od Hei
nolda, mezi nimiž dostali í sme i hlášení arci
knížeti Bedřichovi; to nám osvětlilo úplně si
tuaci i motivy zatčení Kramářova i Scheinerova. 
K zatčení došlo na rozkaz vojáků a s činností 
"Maffie" neměla věc přímé souvislosti. 

Od té chvíle byl jsem ve stálém takřka 
denním styku s drem Rašínem. Od zmizení 
Scheinerova dodával mi zprávy hlavně on, při 
čemž jsem ovšem měl i prameny vlastní. Na styky 
s ním a spolupráci v "Maffii" mám vzpomínky 
nejlepší. Práce byla velmi účinná, odvaha a ne
bojácnost naprostá, vzájemná loyálnost a od
danost úplná; i o politických směrnicích Masary
kových snadno jsme se potom dohodU. 

Netrvalo dlouho, a dr. Rašin mi s klidem ozná
mil, že je pod policejním dohledem a že bude 
brzy zatčen. Vyhledal jsem ho jako obvykle 
kteréhosi dne na začátku července v jeho bytě 
a provázel ho k polednímu do redakce "Národ
ních listů". Řekl mi, že čeká zatčení v nejbližších 
dnech, snad už zítra. Tře.í den poté, dne 12. čer
vence 1915, byl zatčen a odvezen do Vídně. 

Můj ú t ě k d o ci z i n y. 

První perioda činnosti "Maffie", pro naši akci 
zahraniční snad nej důležitěj ší, zdá se býti zatče
ním těchto tří členů téměř uzavřena. Dohodo
val jsem se sice s Rašínem, co dělat po zatčení 
dra Kramáře a Scheinera, a jednali jsme již 
dříve se Šámalem a Scheinerem, co podniknouti, 
bude-H, jak jsme očekávali, dr. Scheiner zatčen. 
Dr. Scheiner pro tento případ označil svým I:á
stupcem dr. Vinc. Štěpánka. Dr. Šámal učinil 
tudíž hn,ed opatření, aby štěpánek byl upozorněn 
a aby se mohl další práce v "Maffii" účastniti. 
Účast Štěpánkova nebyla dlouhá. 

Za stranu mladočeskou byl určen nový zá
stupce přirozeným vývojem. Na jaře 1915 se naší 
činnosti pilně účastnil posl. dr. Franta, ač ne
býval přítomen našim schůzím. Obstarával ze
jména styk s Jihoslovany, s drem Rybarem, byl 
ve Švýcařich a zajížděl do Terstu; náležel ke 

skupině Rašínově, byl v těchto věcech ve styku 
s Kramářem, a o našich akcích byl, tuším, infor
mován také Šámalem. Vyhledal jsem dra Frantu 
v jeho bytě a navázal jsem s ním styky. Také 
dr. šámal s ním sjednal podrobnosti další práce. 

Po zatčení dra Kramáře a Scheinera jsme 
ještě měli několik důležitých schůzek IIMaHie": 
odevzdával jsem v nich zprávy, došlé ze Že
nevy po návratu prof. Masaryka z Paříže a Lon
dýna v květnu 1915, žádosti Masarykovy, aby 
ještě někdo přijel a on aby dostal svolení k ve
řejnému vystoupení. 

Poselství Masarykovo po návratu z Paříže a 
Londýna znělo tenkrát rozhodněji než jindy: 
Čekat na Rusy bylo by chybou.*) Nemají poli. 
tického plánu, mají nepořádky a zjevné zrady 
ve vojsku, rozvrat v administraci a o naše věci 
se nestarají. Ruský velvyslanec v Londýně: 
Benkendorff, jej ž prof. Masaryk navštívil, viděl 
v rukou Masarykových národnostní mapu Ra
kouska-Uherska po prvé. Tak málo jsou infor
mováni rozhodující činitelé. Válka bude patrně 
dlouhá, je třeba rozhodné akce, je nutno vy
stoupit. Masaryk dále oznamoval, že jednal 
s okolím Delcasséa a Greye a odevzdal pro ně 
svá memorandaí s ministry samými nemluvil. 

Dr. Sychrava poslal mi tehdy vedle stručné 
zprávy Masarykovy hodně podrobný referát 
o cestě Masarykově a o tom, co vykládal v Že~ 
nevě jemu a Svatkovskému. Celkem bylo to ve
liké zklamání: Spojenci jsou bez plánu politic
kého i vojenského. O Rakousko-Uhersku jsou 
špatné informováni, o nás sotva věděli, plánu 
s námi neměli. Jihoslovany byH ochotni obětovat, 
půj de-li ltalie do války. Ruská politika vůbec 
byla desolátní, zprávy o výrocích !zvolského, 
Delcasséa, Trumbiée, Vesniée o plánech s Dal
mácií a s kahlickými Jihoslovany byly zoufalé. 
Tehdy i sem se ani neodvážil povědět v "Maffii" 
plnou pravdu, abych nezpůsobil nechuť ku práci 
a úplné zklamání. Celkem byla znovu zdůraz
něna nutnost veřejného vystoupení a útěku na
šich politiků ažurnaHstů do ciziny. 

Zatím odjel Diirich do Švýcar a já podnikal 
marné pokusy o odeslání žurnalistů.N a důtkli
vou Masarykovu výzvu jsem z jeho knihovny vy
bral některé knihy, jeho zápisky a poznámky 
politické a jiné jednak abych se pokusil mu je 
poslat k jeho politické práci v cizině, jednak, 
abych je zachránil před policií, až prof. Masaryk 
veřejně vystoupí. Dal jsem věci dopravit do 
sklepa svého domu ve Vršovicích, kde však byly 
po mém útěku nalezeny a zkonfiskovány; při tom 
byla zatčena dr. Alice Masaryková, s jejímž vě
domím a přispěním byl učiněn pokus o záchranu 
knih. 

Když byl vypraven Diirich, jednáno bylo 
v "Maffii" i eště o odchodu dra Soukupa, 
Habrmana, Borského a Dyka. K útěku žádného 
z nich nedošlo. V červenci a srpnu 1915 byl 
již prof. Masaryk krajně netrpěliv, když neod
cházeli další lidé za hranice a když nepřicházel 
ani definitivní souhlas s veřejným vystoupeními 

*) Po porážce a průlomu u Gor-líce byli zatím Rusové 
na stálém ústupu. 
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poslední jeho vzkazy po starém Benešovi (Fri- hradský pop, který prý už několika našim 
čavi) ze Schafhauzů a po pi Fáčkové zněly velmi lidem pomohl k útěku. 
rozhodně. Na schůzi "Maffie", svolané v druhé Ke konci Srpna odešel jsem z letního pobytu 
polovici srpna, bylo však usneseno, aby přece do Prahy, nechtěje se už vrátit a maje v úmyslu 
někdo ze jmenovaných napřed utekl a aby se pustiti se do Uher. V poslední chvíli změnil 
s vystoupením ještě sečkalo aspoň krátkou dobu, jsem však plán, pokládaje cestu přes Rumunsko 
než budou doma skončeny nutné politické pří- za nejistou. Zjistiv, že v Aši je v posádce vo
pravy. V "Maffii" byly obavy z persekucí. jenským lékařem můj kolega ze studií dr. Amer-

K útěku však nedošlo a definitivní souhlas ling, rozhodl jsem se dojet k něIr11 a požádat ho 
k vystoupení přinesl jsem Masarykovi osobně, o převedení přes hranice pod ochranou vojenské 
když jsem za dva týdny poté uprchl do uniformy. Nechtěl jsem svůj pas předložiti 
Švýcar sám. úřadům rakouským, obávaje se prozrazení a 

soudě, že s nepravým pasem rakouským projedu 
Při zatčení Rašínově zažili jsme s drem Šá- snáze do Švýcar u úřadů německých. Můj před

malem pohnuté chvíle - některá znamení uka- poklad byl správný. 
zovala totiž, že zatýkání snad půjde dále. Došlo Dojel jsem tudíž do Aše krátce před svým ko
aspoň k opětnému čištění našich bytů a k od- nečným odjezdem, ujednal vše s drem Amer
straňování a pálení všech dokumentů, poselství, Hngem, obhlédl místo přechodu, umluvil den 
šurových klíčů, záznamů jmen, adres atd. Od té útěku a v udaný den, 1. září 1915, jsem přišel 
doby jsem se ze svých pochůzek a konspiračních do Aše. Dr. AmerHng, jak slíbil, převedl mne 
schŮZÍ vracel domů velmi opatrně; byl jsem stále po jistých nesnázích do Bavor, na cestu k Hofu, 
připraven na pokus o útěk, jakmile bych zjistil odkud jsem přejel vlakem do Mnichova. Odtud 
podle indicií, smluvených se ženou, že policie za- do přístavu ve Fridrichshafenu na Bodamském 
kročila, nebo že mne v bytě čeká. jezeře dojel jsem v jednu hodinu v noci s 2. na 

Od konce června přicházely totiž výstrahy 3. září 1915. Byl jsem hned podroben několika
takřka denně. Když jsme pak ještě v "Maffii" hodinné prohlídce se strany německých vojáků, 
vypravili do Ameriky mého bratra Vojtu Be- která mne mocně vzrušovala, a kolem 5. hodiny 
neše, jemuž část finančních prostředků na cestu ranní konečně propuštěn na parník, který od
opatřil také dr. Šámal, viděl jsem, že je nutno jížděl k švýcarskému břehu do Rohrschachu. 
utéci nebo se připraviti na kriminál. V šest hodin ráno, dne 3. září, vstoupil jsem na 

Učinil jsem tudíž poslední přípravy k tomu, švýcarskou půdu. Ze Sv. Havla (St. GaUen) 
aby bylo udrženo spojení s Prahou. V dohodě poslal jsem ženě smluvený telegram, že jsem 
s drem Šámalem zasvětil jsem v naší činnost zachráněn; k 7. hodině večerní byl jsem v Ženevě, 
ředitele kanceláří Ústřední matice školské kde mne očekával prof. Masaryk. 

Odcházel jsem z domova nenápadně, s malým 
p. Bělehrádka, jenž měl za hlavní úkol přijímati zavazadlem, které moje žena skrývala pod 
a posílati posTy, šifrovati a dešifrovati zprávy. Ol 

H pláštěm, doprovázejíc mne se slečnou Aťou Í-
Další pomoc měl mu dále poskytovati red. ájek čovou na nádraží mého venkovského pobytu. Sli-
se svými přáteli, dokud nebudou musiti odejít na boval J'sem své ženě návrat ~lejdéle do dvou let. 
vojnu. Cyril Dušek, Werstadt a Bulter. 1 

Připravuje ji na těžké doby, na po icejní šikany, 
Na začátku· srpna přišly do Vídně a na vyšetřování, snad vězení, dával jsem jí rady, 

pražskou policii první zprávy o příjezdu Vojty jak postupovat, jak vypovídat, mne se even
Beneše do Ameriky a o jeho činnosti. Četnictvo tuálně odříci, bude-li to nesnesitelné. ByH jsme 
hned bylo avisováno, a já byl dán přímo pod připraveni na vše. Pro každou velikou a spra
policejní dohlídku. Zprávu o příslušném poHcej- vedlivou ideu nutno přinášet oběti. S rozhod
ním rozkazu dostal jsem týž den, kdy byl vydán, ností, bez sentimentality, mužně, neboť tak při
od strážmistra Hájka, bratra red. Hájka, jenž se nesená oběť přivodí žádoucí výsledky. To byl 
už od jara 1915 pravidelně naší akce zúčastňoval můj pocit, když jsem sedal do vlaku, jedou
a přinášel cenné zprávy politické a policejní. Po cího do Chebu, a dával svým drahým sbohem ... 
několika dnech mohl j sem osobně nahlédnouti Skok do tmy či do nového života? .. 
do četnických instrukcí, mne se týkajících, Netrvalo dlouho, a došlo k zatčení mé ženy 
u strážmistra Šulce v Čelakovicich, švakra Vojty a jiných spoluvinníků a k převezení jich do kri
Beneše. Byl nejvyšší čas k odchodu. Uvědomil mináiu ve Vídni, jak isme očekávali. Zvěděl 
jsem o situaci dra Šámala, Duška a přátele, kteří jsem to za několik neděl v Paříži z inserátu, 
mi pomáhali v práci. Osobně jsem mluvil ještě uveřejněného podle umluveného klíče v "Ná
znovu se zbývajícími členy "Maffie" o vystou- rodní politice". O podrobnostech, vyšetřování a 
pení prof. Masaryka, chtěje mu přinésti defini- soudu a o pobytu v kriminále, jenž mimochodem 
tivní odpověď a souhlas s veřejným opověděním řečeno, stal se nám cenným propagačním pro
boje. Souhlas byl dán a prof. Masarykovi pone- středkem, dověděl jsem se teprve, když 
cháno úplně na vůli, aby zvolil den vystoupení. dne 1. ledna 1919 dojela žena do Paříže. 
Doiednav se Šámalem, Bělehrádkem a Hájkem _ Do vlasti nevrátil jsem se ani pak, jak jsem 
vše, čeho bylo zapotřebí, aby bylo pokračováno očekával, ani v době, již jsem udal. Vracel jsem 
v práci a ve styku s námi za hranicemi, vykonal se skoro přesně až za čtyři léta, dne 24. září 1919, 
jsem poslední přípravy k útěku. Na radu někte- jako zahraniční ministr republiky, skončÍv právě 
~:ých přátel chtěl jsem se pustit přes Uhry, .práce na mírové konferenci v Paříži a podepsav 
Sedmihrady a Rumunsko do Ruska; na rumun- mír saintgermainský, přivítán na hranicích 
ských hranicích měl mi pomoci jakýsi sedmi- . vládou republiky a delegací parlamentu za 
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krásných manifest~cí našeho lidu od hranic státu 
až na pražský hrad .... 

Uvádím to proto, že tyto politické a při tom 
románové události zasluhují, aby se o nich pře
mýšlelo. Jsou poučné. Sám jsem nikdy na ně 
nepřestal mysliti. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 
1. Praha 1927. 

~ 

Na fr o n t ul - N á p i s y! 

Na vagonech vlaků, vezoucích vojáky na 
různá bojiště, bylo mnoho nápisů, druhdy srdce 
rozdírajících, zoufalých í resignovaných a ba 
i "velezrádných..... Pisatel tohoto článečku 
měl příležitost na hlavní trati různé zajímavé 
nápisy pro budoucnost uschovati a dovoluje si 
s veřejností sděliti: . 

"Na shledanou, drahá vlasW" - "Na shleda
nou, má drahá domovinol" - "Sbohem, ženo, 
děti. a vlasti'" - "Nenech nás zahynouti, 
ó Bože!" - "Za tradicemi našich předků'" -
"Já jsem Čech a kdo je víc?" - "Ve svornosti 
vězí síla! Prapor vlá nám, kdy návrat k rodině 
a vlasti?" - "Landšturm to vytrhne!" - "Páté 
přikázání: Nezabiješ/" - "Má drahá Praho, 
na shledanou!" - "Moje česká země, moje drahá 
vlasti!" - "Opatrujte naše děti, naši budouc
nost'" - "Národe, nezoufej!" - "Česká sláva 
nevymizíl" - "Má matička mě vychovala, má 
šavlička vysekala! Zmar nepřátelům'" - "Děti 
českých matek." - "Rychlozboží do Ruska." -
"Nová munice pro Rusko'" - "Slovan jsem a 
Slovan budu!" - "Morava hučí temně a pláče 
všechen lid, jako by v zemi zhynul poslední 
slunka svit." - "Čech a dělo - jedno tělo!" -
"Trp, české srdce, vždyť isi jíž více bolesti 
sneslo'" - "My se necháme, my se rádi máme!"
"S bohem buď, ty drahá vlasti, byla jsi vždy plna 
strasti/u - "Nedejte se, Slováci'" - "Z k~tého 
boje jdem z Ruska do Čech a Moravy, od m~šich 
bratří neseme srdečné pozdravy."· - "Zivili 
hrvatski vojníci'" - "My chceme mírl" (Tento 
nápis byl zvláště v r. 1917 velmi často opětován 
a na každém vagonu i několikrát napsán.) -
"Český otče, česká máti, kdy se vám váš synek 
vrátí ... 1" - "Sbohem, ženo, sbohem, děti, 
bůhví, zda se váš .muž a otec vrátnU - "Půjdem 
do boje jako draci, dopředu však jako raci." -
"Ruský car dosud po každé vyhráli" - "Kristus 
Pán trpěl za mnohé, a my za jednoho'" - "Vývoz 
českého masa do Ruska." - "Smrt kdysi Kristus 
podstoupil, to pro hříšníků přemnoho, však 
v této válce co nevinných mře pro hříšníka jéd- , 
noho'" - "Červený šátečku, kolem se toč, 
máme jít na Rusa, nevíme proč!" - "Ať žije 
Rakousko! - ozvěna: ouzko'" - Na jednom 
vagonu byl vymalován invalida v podobě Franze 
Josefa, hrající na flašinet a u tohoto nápis 
"Pořád vyhrávám!" - Tento obraz i s nápisem 
byl však na jedné stanici shledán závadným, 
smazán, a ·bylo zavedeno vyšetřování. O jeho 
výsledku jsme nezvěděli ničeho. - "Col di 
Mento, pro ..... to!" - "Col di Lana - zvoní 
hrana'" - "Zase isme utrpěli vítězství!" 

Žípek Alois: Dokumenty naši národní revoluce. 1. 
Praha 1923. 

P r v.ý k vět e n ! 9 I 5; 

I. 
N á rod e můj -, tato slova kšaftu umírají

cího posledního biskupa Českých bratří nad 
umírajícím národem·' chvíse dnes v našich 
duších. 

N á rod e můj - my, kteří jsme jeho krví 
a tělem, semknuté legiony dělníků ruky a hlavy, 
děti národa, jenž umíral a neumřel, byl pocho
ván a povstal - tak stojíme tu dnes, kam osud 
postavil násJ 

Přiva1ilo se to všechno jako vulkanické země
třesení. Jak biblická povodeň, jež pevninu obrá
tila v moře a moře v pevninu, jako nesmírný od 
země do oblak vystouplý tornádo, jenž změtí 
národů přehazuje jako pískem wyominských 
poušti, Tisíc milionů bytostí lidských chvěje se 
dnes pod jeho dotyky a dvacet milionů nejkrás
nějšího květu národti stojí v řetězech zákopů, 
protínajících ve dvou nesmírných liniích tělo 
celé Evropy. 

N á rod e můj - jako hromada mravenců 
tetelíme se na plácku země, kam jsme byli vsa
zeni vů1í dějin, do srdce Evropy, do hlavy ná
rodů monarchie. V gigantickém střetnutí největ
ších národů světa rozhoduje se daleko od nás 
o pevninách a vodách zeměkoule. - Pevní a 
klidní hledíme budoucnosti vstříc! Nepochovala 
nás válka třicetiletá, nepochová nás válka svě
tová! Zůstali jsme a zůstaneme! 

Národové jsou mosty kulturního lidstva. Každý 
má svou parcelu na zemí a své místo na slunci. 
Jene Amosi, památka tvoje bude požehnána! 
Je prvý květen - my konáme povin
nost svou v rodině národů monarchie, 
a my ji vykonáme v rodině národů 
cel é h o s vět a! 

II. 
Ne z o u f a tl -Klikatý jest vývoj dějin lid

ských. šel potoky krve, ale nebylo jediné její 
krůpěje, aby nebyla přinesla kus nového světla. 
Veliký titán je genius lidstva. On rozepial křídla 
svá do závratných výšin lidského poznání, on 
otevřel propasti oblak a morí, on obetkal země
kouli sítí dopravních nerYti, on stvořil zázračné 
mechanismy výroby - on 1)ůjde dál! Klekáme 
před tímto triumfálním pochodem jeho tvorby. 
Miliardy životů přešly touto zemí, a příboj no
vých generací stoupá výš a výš!Có je dnes 
člověk? Nic! Ale lidstvo? Vším! Ruka lidská 
jest záštitou státu a hlava člověka jeho pokla
dem. Spojit je všechny a vdechnout jim jedno 
poznání a jednu vůli: r o v n é p r á von a ž l
vot a rovnou povinnost k práci -
to bude novou metou civílisace, to bude 
triumfem mezinárodní sociaHstické organisace 
lidstva! 

Je prvý květen 1915! Nejste mezi námi, ka
marádi drazí, které zákon odvolal do pole. Za 
vámi jdou dnes naše myšlenky a pozdravy! Na
plní se doba i světové války a přeletí i tato 
bouře dějin. A přijde zase okamžik, kdy vás bu
deme JY>OcÍ obejmouti, sevříti vaše zmozolené 
ruce a zavolati do světa: 
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Překonali jsme vše, co se zdálo nadlidským, 
ale cesta je uvolněna a se zdvojnásobenými sÍ
lami kupředu a vzhůru: pro n a š i čes k o
s lov a n s k o u so c i á 1 n í dem o k r acH, 
pro náš dra h Ý čes k Ý li d, pro 1 e p ší 
ž i v o t vše h o li d s t v a, M y z v ít ě z í m e, 
p ro tož e z vít ě z í mez i n á rod n í s 0-

c i a I i s m u s, pro tož e z vít ě z í r o z u m a 
p r a v d a li d s k á! 
Právo lidu dne 1. května 1915. Dr. Frani. Soukup. 

.. 5 t ojí m e při s v é m n á rod čl" 

Tato slova pronesl onehdy v říšském sněmu 
německém sociální demokrat Ebert jménem své 
strany. Ona označuji známé stanovisko německé 
sociální demokracie k státu a národu. Německo 
je ohroženo a nefvětší jeho lidová strana, strana 
dělnického proletariátu, která jindy stála vostré 
oposici proti vládnoucímu systému, považuje 
nyní za nezbytno státi na půdě národní jednoty 
a vzíti věc celého státu za svou. Totéž činí i so
cialistická strana francouzská, ba jde ještě mno
hem dále, neboť má své zástupce ve válečném 
minister.stvu a mluví o nutnosti "rozdrtiti" Ně
mecko v zájmu svobody a civi1isace docela 
tímtéž tónem, jako ostatní strany buržoasní a 
nacionalistické strany francouzské. Německá a 
francouzská strana byly dvě nejdůležitější části 
Internacionály, dva hlavní pilíře, na nichž 
celá její budova vlastně stála. Touží-li však nyní 
jedna z těchto stran po rozdrcení Německa a. 
druhá bere věc Německa za svou, prohlašujíc 
"stojíme při svém národě", musí pochopiti každé 
dítě, že tím je přetrženo spojení mezi oběma 
největšími stranami Internacionály, obě tyto 
strany dokonce že stojí proti sobě protichůdně 
a válečně, a klenba solidarity, jež spojovala 
hlavní dva pilíře Internacionály, že je tím úplně 
zbořena. Co zbývá z Internacionály, jsou styky 
mezi socialistickými stranami států neutrálních 
a jistá solidarita socialistická v táboře Troi
dohody, jakož i na straně centrálních mocností. 

. Ale bez socialistické solidarity německo-fran
couzské Internacionála není a nebude Interna
cionálou. 

To však jsou otázky, jejichž řešení není 
úkolem naším, nýbrž oněch stran, jež způsobily 
rozbiti Internacionály. Obnovení její jest věcí 
zítřka. Za naléhavější zájem dneška: považují 
však jak strana německá, tak i francouzská, 
s t a n o v i ti s i s v ů j p o měr k v 1 a s t
ním u n á rod tl. Mají jen ony na to právo? 
Smí-li německý sociální demokrat říci "Stojíme 
při svém národě;' proč by to nesměl říci 

\ 
i český? Před ideou socialismu jsou si přece 
všichni národové rovni, ona nezná, či alespoň 
nemá znáti rozdílu mezi národy, jejichž zájem 
stojí tak vysoko, že mu musí býti obětováno po 
případě i socialistické smýšlení, a jinými, jichž 
věc může býti socialistickým jejich příslušníkům 
lhostejna. Socialisté velikých válčících národů 
nalezli v situaci, výbuchem světové války vy
tvořené, důvody, aby úplně s~)Ustředili všechen 
zřetel na věc svého národa a pokud válka ne~ 
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bude skončena, aby na této půdě národního 
zájmu setrvali. Proč by to nesměly činiti i so
cialistické strany menších národů? 

Mluvčí německé sociální demokracie mohou 
o.všem ukazovati na kritickou hodinu své vlasti, 
na její boj o politické a kulturní bytí. Německo 
je ovšem ohroženo válečně a zájem jeho vy
žaduje semknutí všech jeho stran a vrstev. 
Ale není toho třeba u nás Čechů právě tak 
vůči všem eventualitám nastávajících dnů? 
Právě snad po válce, při nové úpravě středo
evropských poměrů bude nutno, aby náš národ 
vhodil na váhu všecku svou politickou a kul
turní sílu. Jeho národní idea neuplatňuíe se 
arciť zbraněmi, ale může v historických chvílích 
vyžadovati nemenšího napětí všech, třeba jen 
morálních, než jaké ukládá přítomná doba pří
slušníkům válčících nacionálních států. Menši 
početnost národa pak činí dokonce ještě nutněj
ším, aby dělnictvo nestálo stranou jeho nejži
votnějších zájmů, dokonce už máme-li na zřeteli 
demokratické složení našeho národa, v němž 
sociální demokracie je tak neobyčejným či
nitelem. A čím je v kterémkoliv národě so
cialismus mocnější, tím více bere na sebe také 
odpovědnost z osudu celku. Toť přirozená lo
gika vývoje, již vidíme potvrzenu právě v dneš
ním postavení socialistických stran v Německu 
a Francii. 
Nechť se hned nenamítá, že to jest naciona

lismus. Přiznat se k svému národu a postaviti 
se za jeho věc, to není ještě nacionalismus! Ná
rodnost jest něco přirozeného, s Clm jsme 
se narodili a co jest z nejpodstdnějších 
rysů naší mravní bytosti; zapírati ji, znamená 
popříti něco ze sama sebe. Nacionalismus na
proti tomu jest teorie i ideologie, obětující 
veškeré ostatní zájmy a prospěchy jedinému 
zájmu národnímu a přecházející po případě bez
ohledně i přes námitky spravedlnosti a kultury. 
V takovém případě pak stává se nacionalismus 
nespravedlivým, protikulturním nebo protiso
ciálním. Ale ne vždy, protože nacionalismus 
není všude jediný a stejný, nýbrž u každého 
národa jiný, podmíněný jeho povahou a situací. 
A situace českého národa je jednou už taková, 
že ani sebe radikálnější nacionalismus nemá tu 
cílů výbojných, nepoškozuje jiných národů, ani 
nenabývá povahy protikulturní. Neboť jest s t o
let Ý m o s ude m nás Čech ů, že jsme v po
stavení obr a n n é m, že nejsme v pokušení 
utlačovat jiný národ nebo jej ovládat a že naši 
hlavní zbrani je pokojná práce a kultura, Je-li 
tedy možno, aby nacionalismus. se co nejméně 
rozcházel se socialistickými ideami rovnopráv
nosti a sebeurčení národů, kultury a humanity, 
pak jest to n a c i o n a 1 i s m u s čes k ý! T oliž 

. když chceme mluvit o naciQna1ismu. Ale chce
me-li se vyhnout zbytečným nedorozuměním a 
sporům o slovíčko, raději neužívejme toho vý
razu a řikejme prostě a přirozeně n á r o d
n o s t, 
Česká národnost je souhrnem citů, snah a tra

dicí, k nimž může se přihlásiti každý sebe 
přesvědčenější sociální demokrat v národě bez 
obavy, že snad tím zadává svému socialistic
kému. smýšlení. Vyžádala si kdy národní 

myšlenka česká na smýšlení socialistů takových 
těžkých obětí, jaké jí dnes musí přinášeti so
cialisté němečtí a francouzští? Jak smějí proto 
oni mluvit, tak smíme mluvit í myl Co je dovo
leno Ebertovi a Scheidemannovi, Guesdeovi a 
VaiUantovi, to nesmí býti odpíráno ani č e s
kým s o c i á 1 ním dem o k r a t ů ml loni 
mají právo říci v této těžké době to, co bylo 
řečeno onehdy v říšském sněmu německém: 
"Stojíme při svém národě!" 
Právo lidu ze dne 6. června 1915. F. V. Krejči. 

• S met a n o va" V 1 a s t". 
(Dojem z Hodu vánočního 1915.) 

Mno h o krá t slyšel jsem V 1 a s t, ale tak. 
jak o V ánočnim hodě 1915, ještě nikdy. Když 
jsem se ubíral k domovu-nedomovu, bylo srdci 
těžko přemírou pohnuti. Od let dětství nezapo
menout, co jsou slzy, nebyl bych se býval ostý
chal zaplakat hlasno uprostřed lamp a lidí na 
veřejné uHci. Bylo mně to úžasno i samo zřejmo 
zároveň - na úžas proto, že ta zcela zapome
nutá, náhle se ohlašující věc - slzy - mi do
svědčovala, kterak událo se v těch dvou hodi
nách vánočního odpoledne něco mimořádného; 
samozřejmo proto, že v tu chvíli bylo mi to je
dinou možnou formou pokorné vděčnosti k dílu 
velkého umělce. Vím, že v životě ze všech lidí, 
živých, mrtvých, daroval mi právě Bedřich 
Smetana nejvíc; nyní tedy daroval mi i tyto 
dvě nejvyšší hodiny mého celého žití, neboť 
vpravdě z;cela nečekáno přišlo mi prožít vrcho
lové chvíle bytí za onoho odpoledne. 

Bylo třeba dočkat se pravé doby dílu souzené 
(každému dílu uměleckému určena bývá taková 
pravá hodina, dřív nebo později, byt i za století, 
dávno po smrti původcově), pro Vlast Smeta
novu jistě přišla ta hodina n y n í. Teď je třeba 
jí slyšet, celou duší, nejpozornějším duchem, nej
citlivějším srdcem: nyní jala se vydávat ze svých 
hlubin všecku sílu, kterou jsme v ní dřív jen 
tušÍvali. Jako by báseň sama teprv nyní byla 
pocítila v samém srdci svém, že přišla její chvíle, 
letos o černých vánocích českých zněly zvuky 
její tak slavně, jako by bylo pro ni nevyhnutel
ností, ztisíceronásobit teď zrovna své síly pr~ 
ztÍsíceronásobené agonie srdce českého. 

Obě ty hodiny, které jsem prostál se zavře
nýma očima, byly naprosto jiným kusem času; 
byly to rodově jinaké, svaté hodiny zcela jiného 
řádu časového - přesun obyčejných všedních. 
šedošedých. rozdrobených hodin času pozem
ského v tyto chvíle velkorodé a mystické dál 
se za prudkého vyzdvižení celé bytosti mojí 
v jakési purpurové vichřici na ohnivém plášti 
prorokově - byl tak prudký a obchvacující, že 
mne z něho nemohl vyrušit ani nenáviděný 
potlesk, obvyklá muka mých chvil soužiti 
s hudbou; neslyšel jsem ho prostě vůbec. V tom 
rudém plápoláni kolem své duše měl jsem pocit, 
jakoby nad námi všemi v té rozlehlé síni, a da
leko přes nás, nad miliony, rozestírala se šíř a 
šíř jakási nesmírná křídla k ochraně. 

Obávám se, že už nikdy po tom velikém Hodě 
nebudu moci jít na Vlast. Nevěřím, že bych ještě 
jedenkrát v životě mohl v ní slyšet tolik -
a slyšet v ní méně bych nechtěl za nic na světě. 
Vy však, kdo jste toho posud nezažili, jděte ji 
slyšet dnes, právě nyní v těchto velikých hodi. 
nách Evropy a Čech: teď řine se z ni do našeho 
života síla úžasná. 

Ve Vlasti nelze slyšet pouhou hudbu - toť 
nekonečně více než pouhá hudba; a docela už 
nelze spatřovat v ní pouhé krásné hry s tóny -
třeba slyšet, vidět, cítit a žít to, co je nad tóny 
a za tóny. Vlast je velikým vyznáním víry 
v národ, dVelikým vyznáním lásky k národu. Ale 
v ní je zároveň ohromný hlas věštce národního 
o věcech, které národu je třeba mít na paměti 
neustále a zejména v těchto dobách. 

Jako by byl býval geniální duch skladatelův 
viděl věštím zorem na desetiletí napřed, že při
jdou jedenkrát, potopou přivalí se roky čtrnáct, 
patnáct, šestnáct, sedmnáct... a jako by už 
tenkrát byl se s hrůzou doměřoval - nedoměřil 
hloubky malověrnosti budoucích, jako by na
pínal všecky síly své, aby jim dal, čeho nad chléb 
stokrát víc bude- třeba. Myslil své dílo pro Vá
noce letošní 1915 - a snad, kdož ví, ještě víc 
pro Vánoce příští. , , aby tehdy, až nebude moci 
znít ani jediné pravé slovo české, zaznělo teprv 
slovo nejčeštější. To slovo nejčeštější mluví dnes 
pro nás všecky; za nás všecky. Nelze ho cen
surovat, nelze vykuchat, nelze zabilit; co v něm 
máme slyšet, vymyká se vší moci na světě. 

Tím, že věštecký duch básníkův mohl trna 
změřit celou hloubkou budoucí malověrnosti, 
odtud ty výšky exaltace Vlasti, odtud ta síla 
víry, odtud to cele rozhodné přitakání k bu
doucnostikna němž není ani nejmenšího pazvuku 
malomyslnosti a nedůvěry. 

V 1 a s t celá, od první noty do poslední, je 
plna víry v národ, proto je to věčná báseň o ná
rodě a pro národ; proto řine se z těch šesti 
básní víry a lásky k národu tolik ryzí, ničím 
neotrávené síly do našeho žÍvota. 

U žádného jiného našeho umělce, básníka, 
skladatele není ta víra v národ vyslovena tak 
čistě, plně a rozhodně jako u Smetany (hned 
po něm je tomu u Alše, ale už ne tak čistě, 
plně, rozhodně). Jiní mívali přee jen záchvaty 
pochyb, hodinky malomyslnosti - a to zůstalo 
jak jed na vždy v díle jejich, aby pro věky mo
řilo budoucí srdce česká: kdo změří toto sesla
bení,toto ochromení? Tím všichni, i nejlepší se 
prohřešili na svém národě; Smetana jediný se 
neprohřešil. Cel é dílo jeho je kladné, bez nej
menšího záchvěvu skepse, bázně, malověrnosti. 

Snad míval (a i i stě míval, vždyť právě on 
byl duchem nejčeštějšíml) své obavy, muka ne
věry, své agonie černovidné, ale on vybojoval 
si je ve skrytu nitra a nezkazil jimi pro všecky 
časy svého vzácného díla, zkaženým dílem 
neotrávil duší budoucích. On cítil asi strašně 
velikou svou odpovědnost k národu, on as pře
mocně chápal vliv pohledu na neblahého genia 
ve chvíli kolísání víry v národ, a on nedal ná
rodu ani jediné takové zkrušující příležitosti, 
která, jednou stavši se skutkem, žije pak mu-
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čHelkou na věky. V tom je nejdražší služba, 
kterou prokázal nám živým i budoucím po nás, 
že cel é dílo jeho nadobro je prosto nevěry, 
smutku, malomyslností, zoufání a celé naplněno 
věrou, radostností, odvahou a sílou. 

Takové má být dílo každého pravého umělce 
národního a on má nadmíru úzkostlivě dbát 
o to, aby do díla se mu nevplížilo nic, co by 
podežíralo i oslabovalo energii národní.. K tomu 
třeba být víc než pouhým umělcem, pouze 
výtvarníkem, pouze skladatelem: k tomu třeba 
být si cele vědom, že je zároveň, ba nad to 
učitelem, rádcem, lékařem, knězem, těšitelem 
svého lidu. Smetana si toho byl cele Nědom _ 
tím stojí pro mne nade všemi hudebními skla
dateH světa. žádné záchvaty skepse, žádné pře
háňky podlamovačskýchpochyb - ničím takým 
neprovinil se tento muž a jeho dílo. Ono zní 
kladně vítězně, jako jediné nepřetržité a slavné 
"Vzhůru, srdce českál" Proto je to pro nás 
báseň nejdražší a nejdůležitějšÍ, nebolnejživoto
dámější. 

Národ, který vydal ze sebe takového umělce 
a takové dílo, zahynout nemůže. Vlast - tol 
pro mne zástavní a záruční list věčného života 
národního. Je jím ve všech šesti částech, ale 
nade všecky v T á boř e a B I a n í k u. 

Sly~te j,en celou duší na počátku Tábora, ty 
grandiosnt sestupy tub v temných zvucích sestu
pujících stále hloub a hloub - to rozevírá se 
před námi dno duše národní, kam z nás dospěli 
Jen zcela vzácní jedinci, a slyšte závěr jeho! 
To není smutečný rachot balvanových hrud, 
zasypávajících navždy hrob staré demokracie 
národní - ten závěr je nesen ohromnou silou 
víry v lid. Ty poslední takty Tábora - to země 
otvírá se s hromovým apokalyptickým třeskem, 

. aby přijala železné muže vojska národního 
v . úžasném sestupu. Ale oní se nepropadli na 
vždy, nezmizeli navždy v hlubinách země do
mác! jako. pouht zjev h}storic~t, k~erý p~išel 
a mmul, rukdy uz nevrabtelný. Nikoh, tam JSou 
v lůně země rodné, nezahynuli i a pro t o aní 
my zahynout nemůžeme. 

A Blaník! To není ten malicherný Blaník po
hádek, o němž blábolivá lokajská legenda na
mlouvá lidu, že spása proň na konec jest jen 
v blanických rytířích - šlechtě! Tol zajisté 
skrytý a neskrývaný smysl všech těch pověstí 
blaníckých: až nejhůř bude, takže tvrdošíjný lid 
nebude. sám si vědět rady, přijde mu milostivě 
na pomoc urozené panstvo. Známe příliš dobře 
tu pomoc panstva, ten Blaník Šternberkovský! 

Blaník Smetanovský je Blaníkem zcela jiným: 
o probuzení vlastní síly národa se v něm hovoří; 
on sám pomůže si v nejhorších dobách, jako si 
pomohl už dřive. Blaník 'Sily národní už se 
otevřel několikrát, poněvadž nejhorší doby už 
přišly. Ale ani jedenkrát ještě neotevřel se 
Blaník s rytíři a jejich zbrojnoši, kteří spali 
klidně dál. Nebol jim se zdálo, že nejhorší doby 
jsou pro národ ještě zcela dobré ... 

A závěr šestibásně! To úžasně slavné splé
tání zvuků válečné písně táborské s motivem 
Vyšehradu má v sobě ohromnou moc. Ne bez 
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příčiny a účelu zavírá se celé dílo Blaníkem, 
a ještě méně právě těmito dvěma motivy. 

Ale slovo,které jsme mohli slyšet o Hodě vá
nočním z díla onoho druhého proroka, bylo zcela 
jiné. Laskavě a teple, krásně a bratrsky zněla 
jeho slova "Nebojte sel" a zněla z úst ducha, 
který samojediný bděl, příliš napjatě za nás do 
budoucna bděl, zatím co my spali uprostřed 
zdvíhající se bouře mořské. 

Když jsem šel po koncertě hlučnou, bleskut
nou ulicí, pln toho slova z "Vlastí", náhle v davu 
chodců zaslechl jsem vzrušený hovor dvou ne
známých, kteří hovořili o díle Smetanově, 
o svých dojmech, o jeho vztahu ke dnešku. 
A náhle slyšel jsem z hovoru jejích totéž slovo, 
které mně samému plnílo duši - "Nebojte se!" 

Zamrazilo mne úžasem, a naráz potom bylo mi 
to samo zřejmo. čte-li dnes některý z nich tyto 
mé řádky, ať příjme ode mne stisk ruky a 
pozdrav! 

(Uveřejněno v "Novině" novoroční 1916, zde otištěno 
dle původniho. Tukopisu.) 

Gamma: Brázcla uměním. 2. vycl. Praha 1920. 

• 
P O k li d čes k é k r a ji ft y. 

(Otištěno jako vánoční báseň ve "Venkově" 24. prosince 
r • .1916.) 

Zima se rozvětřHa a vrcholy stromů bouřlivé oře, 
mlhy se po pastvištích toulají, tmí se den. 
Spadá a šustí posledních listů odváté moře, 
všecko je dávného léta přešlý den. 

Prázdná pole světec zvětralé kaple střeží, 
maličké město v dáli se špičatou věží, 
vsi a vsi a za vrškem les a les, 
prázdnota všeho mluví a hraje dnes! 

Všecky ty selské statky mezi drobnými sady 
v tisíci vesnících uložených za pahorky všady 
dýmají poklidem, srdce v ních mlčí zavřena, 
ruce si odpočívají, svěšena ramena, 
hlavy jsou důvěřivé. Vrostly naději stem 
v i istotu hroudy zorané, krví se potící, 
láskou k těm, kdož spravedliví byH k nim, a 

nezalhou, 
k těm, kdož s láskou splnili slib a kdož 

předrahou 
korunu s nimi ctí svatováclavskou, drahokamy 

svítící. 

Ale jsou bez důvěry a bez lásky k těm, 
kdož je lstmi učili po věky tváří v tvář bránit 

se lstem. 
Ani. Sova. 

Nastaly třetí vánoce za Války. Po třetí ozývat 
se bude z chrámů zpěv "Pokoj lidem dobré 
vůle," zatím co v poli hřmí děla. 

A nutno říci, že tyto Vánoce jsou nejrušnější 
Vánoce za války. 

Mysl jest plna nejdalekosáhlejších zpráv a 
událostí. 
Vzpomeňme: 
Mírová nabídka čtyřspolková a očekávání od

povědi dohodové - řeči, jež se ozvaly v ruské 
dumě, v italské a francouzské sněmovně a pak 
řeč Lloyda Georgea. 

A v to zaznívá hlas Wilsonův, jenž vyzyva 
válčící státy, aby oznámily své mírové pod
mínky. 

To venku. 
A u nás? 
Úmrtí stařičkého panovníka a nastoupeni mla

distvého následníka na trůn habsburský. 
Odchází vláda Korberova a místo její zaujímá 

kabinet Clam-Martinicův. 
A konečně v čelo zahraniční politiky vstupuje 

hr. Czernin. Vpravdě mysl nedovede takořka 
ani postihnouti tohoto filmu ohromných udá
lostí následujících za sebou v tempu tak 
rychlém. 

A my? 
Mějme vždy na paměti svůj drahý národ. Den 

ze dne vzrůstá naše starost o jeho budoucnost. 
My všichni tvoříme tento národ a nejlépe mu 
posloužíme, když se všichni vynasnažíme býti 
co nejdokonalejšími, zvláště mravně nejlepšími. 
Národ vzdělaný a mravný neutone, nezahyne. 
Řiďme se i v dalším běhu války přikázáním: 

Co možná nejvíce svého udržet, zachovat si pro 
šťastné doby míru! Ať jsou to statky mravní 
nebo hmotné. 

Večer ze clne 23. prosince 1916. 

Čes k é m U n á rod U! 

Události přítomné doby nutí české strany, aby 
zaujaly k určitým otázkám a zjevům společné 
stanovisko. 

Na obzoru jsou změny, jež mohou zasáhnouti 
až v základy našeho státu a jeho ústavy, otázky, 
jejichž jednostranné řešení nebylo by ani 
v zájmu našeho národa. 

V pohnutých dobách dnešních světodějných 
událostí nemůže žádná strana sama míti odpo
vědnost z bezpečnosti politických práv celého 
národa, ani z dalšího vývoje, který po ukončení 
zápasu na bojištích bude následovati. 

V přesvědčení, že plníme jen vůli celého, po 
národní jednotě dnes více než kdy před tím vo
lajícího národa a že jednáme současně v zájmu 
slaroslavné dynastie i velikého historického po
slání říše, jež spočívá především ve sjednocení 
a zachování nedílnosti jejích království a zemí, 
jakož i v naprosté rovnoprávnosti všech národů, 
sjednocujeme na základě většinové zásady české 
poslance na radě říšské v jeden celek "Český 
svaz". 

Vedle tohoto sdružení českých poslanců, jehož 
účelem jest jednotný postup v otázkách ná
rodně-politických a ústavně-právních, vstupuje 
zároveň v žÍvot ze zástupců politických stran 
zvolený stálý národní sbor, zvaný "Národní 
výbor", který bude veškerému politickému pod
nikání "Českého svazu" oporou a současně nej
vyšší mravní instance v těch zjevech politického 
života, které. vymykajíce se z kompetence čin
ností poslanecké, nicméně vyžadovaly by řešení 
z hlediště všenárodního. 

Ustavení obou těchto sborů národní organi
sace provedeno bylo včera na poradě pověře
n ých zástupct) jednomyslně takto: 

N á rod n í v Ý bor: 
Předseda: JUDr. Karel Ma!tuš, vrchní ředitel 

Zemské banky. 
Členové: inž. Bohdan Bečka, J. E. JUDr. 

Frant. Fiedler, říšský posl., JUDr. Richard 
Fischer, MUDr. J. Formánek, říšský posl., J. E. 
JUDr. J. Fořt, Gustav Haberman, říš. posl., 
Monsg. dr. Frant. Kordač, umv. prof., vládní 
rada Josef Mašek, Ant. Němec, říš. posl., 
Václav Rejmon, JUC. Jan Sedlák, říš. posl.. 
Kuneš Sonntag, přís. zem. výboru morav., Fran
tišek Šabata, Ant. Švehla, předs. České strany 
agrární, Monsg. dr. Jan Šrámek, přísedící zem. 
výboru morav., J. Vaněk, říš. posl., Frant. Zika, 
předs. Slezské strany agrární. 

Pře d sed nic t v o "Č e s k é h o s vaz u": 
Předseda: František Staněk. 
1. místopředseda: Dr. Bohumír Šmeral. 
II. místopředseda: Jindřich Maštálka. 
Členové: JUDr. O. Hiibschmann, JUDr. 

M. Hruban, J. E. Karel Prášek, JUDr. Adolf 
Stránský, Vlast. Tusar, František Udržal. 

Podepsané strany přejímají záruky, že úmlu
vy učiněné budou přesně dodržovány. 
Československá strana agrární: 

Ant. Švehla, Frant. Dostál, JUDr. Karel Víš.,.. 
kovský, Frant. Staněk, Frant. Udržal, Kuneš 
Sonntag, František Zika. 

Čes k o s loven s k á s o c i á 1 n ě dem o k r a
H c k á str a nad ě 1 nic k á: 

Antonín Němec, Vlast. Tusar, dr. Bohumír 
Šmeral, 

N á rod n í str a n a s v o bod o mcY sIná: 
Ing. B. Bečka, J. E. JUDr. Frant.Fiedler, 

Ji<ndř. Maštálka, dr. Zd. Tobolka. 

Strana národní: 
Dr. Karel Ma!tuš. 

Str a n a n á rod n ě s o c i á 1 n i: 
Dr. Otokar Hiibschmann, VácI. Rejmon. 

Česká spojená strana katolická: 
II Prof. dr. J. Kordač. 

Lidová strana pokroková 
Moravě: 

Dr. Ad. Stránský. 

na 

Čes k o s loven s k á str a n a kře s f a n
s k o s o c i á 1 n í: 

Prof. dr. J. Šrámek. 

Moravská strana katolicko
n á rod n í: 

Dr. M. Hruban. 
Národní politika ze clne 19. listopadu 1916. .. 

] a k p o ch o d i 1 i Čech o II é. 

Ve Stiirgkhově vládě byli dva Češi-úředníci: 
ministr orby Zenker a ministr veřejnýcn prací 
Trnka. 

V Clam-Martinicově vládě zůstal jen Trnka. 
Čechům ubyla tedy polovice národní "državy". 
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S německým svazem, s německými politiky 
Clam-Martinic pilně vyjednával a dokonale se 
shodl. 
Německý národní svaz vyslal do vlády Clam

Martinicovy dva své vůdce: Urbana a Baern
reHhra. 

Český svaz nemá ve vládě Clam-Martinicově 
žádného zástupce. Trnka je úředník. Politického 
významu, politického vlivu ve vládě nemá. 

Politického rázu poskytují vládě Clam-Marti
nicově jenom ministři, vyslaní tam z vůle Němec
kého svazu: Urban a Baernreither. 

A tím jest dáno české stanovisko! Vláda 
Clam-Martinicova vstupuje v život pod patro
nancí a z vůle Německého svazu. Češi stojí mimo 
tuto vládu. 

Vláda Clam-Martinicova byla utvořena bez 
Čechů. Nuže, Čechové nemají vůči ní zá
vazků, Čechové nemají pražádné odpovědnosti 
z jej kh činů. 

Večerník Práva lidu z 20. prosince 1916. 

POp 2: V é S ch ů Z i Čes k é h O S vaz u, 

Včera se konala v Praze plenární schůze Čes
kého svazu - p r v á oficiální a společná schůze 
všech českých poslanců a možno říci i p r v á 
schůze tohoto druhu v děj inách české politiky 
vůbec. 

Pod jednou střechou a u jednoho stolu sešlo 
se včera zastupitelstvo celého českého národa, 
poslancové jeho na radě říšské z Čech, Moravy 
a Slezska, sestoupili se bez rozdílu stran mu
žové, v jichž jménech jsou strany tyto v českém 
národě ztělesněny, aza nimiž namnoze leží celá 
desitiletí nejúmornější, nervy i život střebající 
práce - sešly se individuality všech tempera
mentů, od nejklidnějších, matematicky každé 
slovo odvažujících rhetorů až k vášnivým a ve 
vzrušení citů zanícenvm tlumočníkům duše li
dové - všichni se sjéli včera do Prahy, aby tu 
zasedli. k poradě o společných nej důležitěj ších 
a životních zájmech národa ve chvíli jeho dějin 
snad nejtěžších, nejodpovědnějších a pro celou 
budoucnost nej dalekosáhlej šícho 

Není pOchyby, že tento fakt sám o sobě jest 
událostí velikou, významnou a možno říci i r a

~. o s t n o U. Radostnou proto, že v nej těžší ho
dině naší generace, kdy jsme svědky a účastníky 
nesmírného zápolení národů, rozpoutání energie 
celého světa a sopečného chvění myšlenkového 
života bezpočetných milionů lidstva - že v ta
kovémto okamžiku našlo se v našem národě čes
kém tolik pochopení doby, tolik vědomí odpo
vědnosti, tolik stranické tolerance a tolik 
loyality i osobní, že takřka jediným aktem vy
budována byla nad světem českým jednotná Íffi
posantní klenba, v níž stojí nyní čes ký n á rod 
k o n s t i t u o v á n ves v Ý ch hla v ách, 
jednotný ve svém přesvědčení, 
jednotnýve své obraně a jednotný 
i ves v Ý ch a k ci ch bud o u ci ch. 

To jest událost, jež mluví tíhou svého vý
znamu sama. My všichni víme, že to, co nás· 
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svedlo dohromady, nebyla slova a nebyly žádné 
. sebe velebněj i pronášené deklamace o svornosti 
národa. Ani jediná skutečná politická strana 
v českém národě neresignovala na svou existenci, 
nýbrž strany tyto t r v a i í v cel é s v é 
síle a životní energii dál. Trvají 
proto, že ani válka nebude instrumentem, jímž 
by mohly býti vyhlazeny rozpory tříd, a· protože 
není národa na světě, u něhož by existence po
litický·ch stran nebyla absolutně nutným před
pokladem jeho vnitřního zdraví a vývojových 
možností. My isme se také nesešli, abychom si 
navzájem mluvili hladká, hezká a shovívavá 
slova - - ale byla to kategorická n ut n o s t, 
která zde v tomto okamžiku a pro určité pevné 
a přesně ohraničené cíle srazila všechny české 
poslance v jeden jediný šik: k on á n í t v r d é, 
těž k é, mim o řád n ě s v í zel n é a nad e 
vše ch n o p o myš 1 e n í o d p o věd n é 
služby na stráži nejživotnějších 
z á j m ů n á rod a, na velikém přechodu svě
tových dějin do věku, o němž pevně doufáme, 
že za všechny ty bezměrné oběti na krvi, na 
zdraví a na statcích, jež v této válce přinesl, 
dopracuj e se také národ náš života voíného a 
šťastného v rodinném kruhu všech oněch ná
rodů, s nimiž je osud náš již od staletí spjat. 
. A včerejší schůze Českého svazu osvědčila, 
že tento plod doby válečné jest orgánem ži
voucím i žÍvota schopným, že to není dílo ani 
náhody, ani okamžiku, mechanicky podškrt
nutý součet českých politických stran, ----. ale 
že v něm mluví všechno, mozek i srdce, chladná 
rozvaha i horoucí krev, odvaha i opatrnost -
všechna ta klaviatura přesvědčení, názorů i ná
lad, jež dnes bijí a buší v milionech hlav čes
kého národa. A že nade vším tímto sebe roz
manitějším a živějším kaleidoskopem konkret
ních požadavků a tužeb stojí ve vší své suvere
nitě jediná, všechny až do duše pronikající a 
všechny mozky si podmaňující t o u h a s p o
leč n á, zůstati v těchto světodějných oka
mžicích při s obě, být jeden druhému p 0-

rad o u, p o s i 1 o u i ú těch o u, hledati a zdů
razňovati vše, co nás s p o i u j e, a najít 
v každém okamžiku a v každé situaci s p o
leč n o u c e s t u s tře dní, jež by nám všem 
byla nejspolehlivějším kompasem v těž k ý ch 
s tar o s t e ch o_nejživotnější zájmy národa 
v dobách, jímž teprve kráčíme vstříc, a o nichž 
nemá nikdo a nit u š e n í, pře d í a k é 
zkoušky nás teprve postavL 

Kéž by bylo tohoto příkladu Českého svazu 
následováno ve všem ostatním světě českém! 
Aby přísný byl jeden každý především vůči 
sobě samému, tvrdý a opravdový v kritice 
druhého, ale spravedliví, blahovolní a laskavi 
abychom byli všichni navzájem. Pot ř e b u
jeme kus toho dobrého slova a té 
cl obr é vůl e v š i ch n i bez r o z dílu! 

Kéž by proto bylo možno v dějinách české 
politiky konstatovati, že včerej ší schůze Českého 
svazu byl a s k věl Ý m, h r dým, ale 
i věr n Ý m sem k nutí m vše ch p o li ti c
k ý ch s il v n á rod ě čes k é m, a že v době 
nejtěžší zkoušky národa sešli se všichni vážní 
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a odpovědní, ve slovech a jich akcentech se 
různící, ale i v nej svědomitěj ší starostlivosti 
o budoucnost národa sjednocení jeho s 1 uže b
nic f, aby v hodinách nejstrašnějšího vlnobití, 
pod jehož údery se chvěj e celý svět, provedli ho 
jako zkušení a v jeho službách zešedivělí 10 d l
vod o v é do přístavu, v němž by mohli spoči
nouti i vydechnouti v bezpečné víře, ž e t o, c o 
při jde, bud e 1 e p šit o h o, c oje z a 
námi. 

Právo lidu ze dne 18. března 1917. 

Čeští. spisovatelé českf;m 
p o s I a n c ů m. 

Českému poselstvu na říšské radě! 
Obracíme se k vám, pánové, ve velké době na

šeho národního žÍvota, v době, z níž všichni bu
deme odpovídati celým staletím. Obracíme se 
k vám, poselstvu českého lidu, dobře vědouce, 
že my čeští spisovatelé, osobnosti v našem životě 
veřejně činné a známé, máme nejen právo, 
nýbrž i povinnost, mluviti za rozhodnou vět
šinu českého světa kulturního a duchovního, ba 
i za národ, jenž sám promluviti nemůže. 

Co nej dříve sej de se říšská rada a politickému 
zastupitelstvu českého národa naskytne se po 
prvé za války příležitost, aby s jej í tribuny pro
jevilo všechno, co se dosud projeviti nemo~lo 
ani tiskem, ani jiným veřejným způsobem. Ze
Hme arci, že tribunou touto nebude staroslavný 
sněm království českého a výslovně prohlašu
j eme, že pouze sněm tohoto království poklá
dáme za nejpovolanější shromáždění, kde by 
se mělo o přáních a potřebách našeho národa 
rokovati. Ale sněmu českého tou dobou, bohu
žel, vůbec není, jediným svobodným forem čes
kých poslanců může býti pro zatím i en říšská 
rada Ve Vídni. Nuže, pánové, aspoň tam buďte 
pravdivými mluvčími svého národa, aspoň tam 
povězte státu i světu, co váš národ chce a na 
čem trvá! Aspoň tam splňte svou svatosvatou 
povinnost a zastaňte se českých práv a českých 
požadavků v této nejosudovější době, neboť nyní 
rozhoduje se o českém osudu na celá staletí. 

Povinnosti své můžete však dostáti úplnou 
měrou pouze tehdy, učiní-li se už předem zadost 
všem konstitučním podmínkám, jež parlamentní 
život předpokládá. Jsou to nej en skutečná 
volnost shromažďovací před obdobím parla
mentním, aby lidoví zástupci mohli vyslechnouti 
přání a stížnosti svých voličů, nej en odstranění 
novinářské censury ve věcech mímovoj enských, 
nýbrž i naprostá svoboda a nedotknutelnost 
všech parlamentních řečí na říšské radě 
í v tisku ~ a zvláště arci úplná svoboda a ne
dotknutelnost všech volených zástupců lidových. 
Řada českých i jihoslovanských poslanců byla 
této svobody, této nedotknutelnosti zbavena, 
mnozí odsouzeni do žalářů, ba i k smrti, jiní in
ternování, aniž se podnes ví, čím se provinili. 
Politická persekuce rozmohla se po dobu války 
měrou nikdy netušenou; má-li nastati nový život 
občanský, nezbytný to předpoklad všeho jed
nání a konání parlamentního, je najisto třeba, 

abyste především vymohli všeobecnou amnestii 
pro všechny, kdož byli vojenskými soudy 
z příčin mimovojenských a jen politických od
souzeni. Český národ nemůže nyněj ší delegaci 
přiznati práva, aby na říšské radě jeho jménem 
mluvila a jednala, dokud předem se nezajistí 
úplná občanská svoboda našeho života veřej
ného! Ale stejným způsobem odporujeme 
úmyslu, aby si rakouský parlament, zbavený 
dnes více než třiceti poslanců, z nichž však 
polovina je na živu a má na své mandáty právo, 
aby si tento kusý okleštěný parlament svoje 
mandáty sám prodlužoval; jen lid může man
dáty dáti a obnoviti a jen z rukou Hdu může 
český člověk přijmouti politické zastupováni 
jeho práva tužeb! 

Tyto touhy a tato práva národa českosloven
ského nabývaj í nové posily a nového důrazu do
savadním průběhem světové války, za níž se do
stává příští Evropě nového demokratického vze
zření, a všechna naše politika musí míti stejně 
veliké, osvobozující hledisko, jemuž jest arci 
z minulosti třeba staré české poctivosti, staré 
obětavosti a oddanosti, starého slavného zřetele 
na čest národa a na soud budoucnosti. Tyto 
krásné vlastnosti projevil český lid svým sebe
vědomým klidem, i ej ž za války přes všechny 
svody dovedl zachovávati, aniž mu bývalo třeba 
poslaneckých příkazův a politických rad. Tento 
sebevědomý klid, tento pud sebezachováni byly 
nejzdravějším výrazem našeho národního in
stinktu - a toto výmluvné národní mlčení, ne
zmatené sebe větším útiskem, nemělo býti až do 
skončení světového zápasu ničím rušeno. Teď 
však se otvírají brány rakouského parlamentu 
a politickým zástupcům národa po prvé se na
skýtá příležitost, aby, budou-li chtíti, svobodně 
mluvili a jednali. Cokoli řeknou a cokoli ujed
nají, uslyší se nejen doma, nýbrž i v celé 
Evropě, ba i v zámoří. Na vás, pánové, jakožto 
na Ánluvčí československého národa, pohlížeti 
budou dnešek i budoucnost a není sporu, čeho 
po vás žádají. Program našeho národa je za
ložen jeho dějinami i jeho kmenovou jednot
ností, jeho novodobým politickým životem i i eho 
právy a vším tím, z čeho tato práva vznikla a 
čím byla svatě zaručena. Dnešní doba zdůraz
ňuje tento program do posledních důsledků; 
zdálo-li se kdy, že lze jej odkládati nebo obme
zovati, nutká vás doba dnešní, abyste JeJ roz
vinuli před forem celé Evropy a pak hájili do 
krajnosti, abyste se domáhali jeho splnění bez 
výhrad, neboť český lid se ho nikdy nevzdal, ze 
srdcí československých nikdy nevymizela víra 
v slavné příští jeho splnění! 

Tato chvíle nastala světovou válkou, jejím 
průběhem a dosavadními výsledky. Evropa de
mokratická, Evropa národů svéprávných a svo
bodných jest Evropou zítřka a budoucnosti. 
Národ žádá po vás, pánové, abyste byH s tuto 
velikou dějinnou chvíli, abyste jí věnovali 
všechny· své schopnosti,. abyste jí obětovali 
všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali 
jako mužové nezávislí, mužové beze všelijakých 
závazků a prospěchův osobních, mužové svrcho
vaného mravního a národního vědomí. Nedove-
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dete-li učiniti zadost všemu, čeho národ po vás 
žádá a co vám ukládá, vzdejte se raději svých 
mandátů, prve než na říšskou radu vej dete, a 
odvolejte se k své nejvyšší instanci: k svému 
národu! 

V Čechách a na Moravě, v květnu 1917." 
(Podepsáno bylo 219 spisovatelů a učenců.) 
típek Alois: Válka národů 1914-1918. IV. Praha, 

Státoprávn í prohlášení ze dne 
3 O. k vět n a 1 9 I 7. 

... Poselstvo českého národa jest naplněno 
hlubokým přesvědčením, Že nynější dualistický 
útvar vytvořil k patrné újmě celkových zájmů 
národy vládnoucí a potlačované a že k odstra
nění každého nadpráví národnostního a k za
bezpečení všestranného vývoje každého národa 
v zájmu celé říše a dynastie je bezpodmínečně 
potřebno přetvořiti mocnářství habsbursko-lot
rinské ve spolkový stát svobodných a rovno
právných národních států. 

Opírajíce se proto v této dějinné chvíli o při
rozené právo národů na sebeurčení a svobodný 
vývoj, o právo, jež nadto jest ještě u nás posí
leno nezadatelnými právy historickými, státními 
akty plně uznanými, budeme se v čele svého 
lidu domáhati spojení všech kmenů českoslo
venského národa v demokratický český stát, 
při čemž nelze opominouti onoho kmene česko
slovenského, který žije v souvislém celku s his
torickou vlastí českou ... 

Tisza a 
čes k Ý ch 

Naše revoluce. II. Sv. 2-4. 

státoprávní 
poslanců z 

191 7. 

prohlášení 
30. kv ě t n a 

Dne 30. května 1917 o 11. hodině dopolední, 
po více než třech letech, uprostřed války, ote
vřely se znovu síně rakouského parlamentu. 
Ihned po zahajovacích formalitách povstávali 
jeden po druhém zástupci slovanských národů, 
aby protestovaIí proti rakouské vládě. Jménem 
Čechů prohlásil poslanec Staněk, že poselstvo 
české bude se "v čele svého lidu domáhati spo
jení všech kmenů československého národa 
v demokratický český stát, při čemž nelze opo
minouti onoho kmene československého, který 
žije v souvislém celku s historickou vlastí čes
kou"."} Po něm ujal se řeči poslanec Kalina, aby 
jménem svým a poslance Prunara odmítl veš
keru odpovědnost českého národa z rozpou
tání války. "Národ český, opíraje se o starobylá 
práva české koruny na státní samostatnost, 
žádá, aby jeho sebeurčovací právo bylo ve 
smyslu nové demokracie rozšířeno na celý 
československý kmen, žijící pod cizím panstvím. 
Celý národ jest přesvědčen, že nezdolná Ne
mesis pracuje pro něho a že řízení věcí jeho 
vráti se zpět do rukou jeho." Před ním poslanec 

*) Genesi tohoto aktu vylíčil Zd. V. Tobolka v článku: 
"Státoprávní prohlášení ze dne 30. května 1917" v "Naši 
revoluci", roč. n., str. 161 a násl. 
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Korošec jménem poslanců sdružených v Jiho
slovanském klubu prohlásil, že žádají na zá
kladě chorvátského státního práva a principu 
sebeurčení národů spojení všech území obýva
ných Slovinci, Chorváty a Srby v jeden samo
statný, všeho cizího panství zbavený, demokra. 
ticky vybudovaný stát pod žezlem Habsburků. 
Po Kalinovi jménem Rusínů poslanec Petru
ševyč žádal, aby území osídlená Rusíny byla 
státoprávně znovu spojena v jedno území, ne
mající nic společného s územím polským. Pro
testoval proti připojení rusínského území Cholm
štiny, Podlesi a Volyňska k nově zřizovanému 
království polskému. Poláci pokládali se již od 
císařského manifestu ze dne 4. listopadu 1916 
pouze za hosty vídeňského parlamentu; prohlá
sili, že podle jejich minění mají všechna území 
Poláky obydlená býti spojena v jeden státní 
útvar. 

Prohlášení slovanských poslanců vzbudilo roz
ruch. Ministerský předseda Clam-Martinic, jenž 
marně se snažil před zahájenun schůze přemlu
viti české poslance, aby od svého prohlášeni 
upustili, prohlásil ve sněmovně ihned poté, že 
vláda zaujme k nim stanovisko v jedné z příš
tích schůzí sněmovny, po trůnní řeči, nejspíše dne 
5. června 1917. Rozruch takto vzbuzený přenesl 
se i do žurnalistiky. Německá žurnalistika vi
deňská poznamenala ústy "Neue freíe Presse", 
že toto prohlášení jde dále, než svého času šly 
fundamentálky, pražský "TagblaU" vytýkal mu, 
že "spojuje myšlenku národní autonomie se sta
rým státoprávním požadavkem, novou životu 
přizpůsobenou zásadu se starou státní myšlen
kou zemí svatováclavských, vyhrabanou z umrlčí 
komory dějin". Berlínský "Vorwads" podškrtl \ 
sebevědomí Slovanů, přidávaje zároveň káravé 
gesto, že prý nemají zapomínati, že splnění je
jich přání jest možné toliko v rámci rakouského 
státu, a to způsobem, který by zabezpečoval 
právo národnostního sebeurčení rakouských 
Němců. Berlínský "TagblaU" pochopil důleži
tost změny, již poslední státoprávní prohlášeni 
přinášelo proti dřívějším dobám. Podotkl, že do
savadní státoprávní prohlášení bylo způsobem 
velmi pozoruhodným, jenž se neprotiví duchu 
doby, modifikováno. 

Rozruch státoprávními prohlášeními vzbuzený 
neomezil se v žurnalistice ústředních mocí pouze 
na rakouský a německý tisk. Přešel i přes li
tavu. Zejména ony části prohlášení českého a 
slovinského, jež se dotýkaly Uher, vzbudily po
zornost maďarské veřejnosti. Maďarská žurna
listika zuřila. Oficiosní "Pester Lloyd" vyslovil 
naději, že uherský král nalezne již prostředek, 
jak zabrániti této nepleše, a nalezne způsob, jak 
se jí účinně postaviti. Nacionalistický "Az Est" 
napsal, že právě v době, kdy Maďaři mají ta
kovou zásluhu o záchranu Rakouska, Čechové 
chtějí vyloupnouti z koruny sv. štěpána pře
krásnou perlu a odstřihnouti z maďarských zemí 
veliký kus. Podobně vyslovoval se bulvární 
"Neues Pester Journal" a orgán maďarských 
katolíků "Alkotmány", jež poukazovaly zejména 
na to, že prohlášení Českého svazu zasahuje do 
práv jiného státu. 

pobouření maďarské veřejnosti bylo tak mocné 
a trvalé,") že přivedlo z míry i samotné~o min!
sterského předsedu maďarského, hrabete šte
pána Tiszu. N ebof prohlášení žádalo zcela jasně 
revisi vyrovnávacího díla z r. 1867 a dotýkalo 
se Q.ogmatu maďarské politiky: "územní inte
grity", To bylo pro maďarskou politiku dosta
tečnou příčinou, aby české prohlášení nenechala 
bez odpovědi. Maďarská politika pokusila se 
nejdříve působiti na dva slovénské poslance Ju
rigu a Blahu v peštském sněmu, aby se posta
vili proti prohlášení českému. Neznám~ výsl~
dek této akce, patrně ztroskotal, protoze k ne
jakému projevu obou slovenských poslanců n,,:
došlo. Slovenské listy, jež text prohlášení při
nesly, byly konfiskovány. Poté pokusili se i Ma
ďaři na Slovensku o sbírání podpisů na memo
randa, protestující proti prohlášení. Tévž m~rn~j 
maďarská memoranda byla tak povestna, ze 
ztratila v politickém světě veškerou cenu. 

Zatím ministerský předseda Tisza sám zakro
čil ve Vídni. Napsal dne 1. června 1917 z Buda
pešti Clam-Martinicovi dopis. Upozorňuje ho, že 
"státoprávní prohlášení Slovanů, hlavně neslý
chaně drzé prohlášení Čechů, jež se obrací nejen 
proti dualismu, ale přímo proti integritě uher
ského státu, tvoří ojedinělou událost i v ději
nách rakouského parlamentu. Toto prohlášení 

. musí býti přijato každým Maďarem, bez rozdílu 
jeho stranické příslušnosti, pouze s pocity od
poru a pohrdání". Tisza vykládá dále Clamovi, 
že původně chtěl obrátiti se oficiálně na rakous
kého ministerského předsedu, aby tuto "Zumu
tung" jménem rakouské vlády v poslanecké sně
movně řádně odbyl. Pak prý se rozhodl, že vy
čká vládního prohlášení jeho, jež je ohlášeno 
na den 5. června. Zdá se mu totiž, že bude 
v zájmu společné věci, když toto prohlášení 
rakouské vlády bude učiněno rakouskou vlá
dou spontánně, bez pobídky, dané maďarskou 
vládou. Proto obrací Tisza přátelsky pozor
nost na tuto věc. Státoprávní prohlášení v ra
kouském parlamentě přednášená zanechala 
v Uhrách hluboký dojem a v Budapešti by se 
vítalo, kdyby jejich energické odmítnutí bylo 
provedeno formou, která by nalezla teplé tóny 
pro význam Maďarska, pro důvěru a přátelství 
k němu a jež by ostře podškrtla nezadatelná 
práva uherského státu. Zná prý Clama ze spo
lečné spolupráce dostatečně, takže, nemůže ani 
chvíli pochybovati, že by jeho prohlášení ne
sprovodilo tuto aféru úplně se světa. On a jeho 
nástupce (Tisza podal demisi) budou pak v pří
jemné situaci, že budou moci každou narážku 
odmítnouti poukazem na spontánní prohlášení 
rakouské vlády. 

Clam Martinic byl Tiszovým dopisem přive
den do rozpaků. Svědčí o tom jak nápadně 
chladný text jeho odpovědi, tak i okolnost, že 
na odpověď Tiszovi potřeboval několika dní. 
Ubezpečuje Tiszu, že se nemýlil, když předpo
kládal, že zamýšlel i bez jeho upozornění obrá
titi se v rakouské sněmovně proti státoprávním 

O} Ještě dne 5. června 1917 zaměstnávají se peštské 
noviny českým státoprávním prohlášením. 

prohlášením, inkrimovaným Tiszou. Učím tak 
způsobem, z něhož prý Tisza pozná, jak mu na 
srdci leží zachování úzkého a důvěryplného po
měru k Uhrám. Úředník ministerského před
sednictva rakouského, který odpověď Clamovu 
koncipoval, přidal k poslední větě frázi, "že 
práva Uher jsou Rakousku svatá":,*} chtěje jí 
asi vyhověti Tiszovu přání po nalezení "teplých 
tÓIl'l pro význam Maďarska" a "podškrtnouti 
nezadatelná práva uherského státu". Jest jen 
potvrzením rozpaků Clamových, že tuto frázi 
v konceptu škrtl. Nechtěl se palmě - spolu
působily zde asi zřetele na jihoslovanskou 
otázku - Tiszovi ani touto frází vázati. 

Ministerský předseda Clam hodlal původně na 
státoprávní prohlášení dne 30. května předne
sená odpověděti při předložení rozpočtového 
provisoria dne 5. června 1917. Poznal však z po
rážky ve sněmovně, již mu téhož dne připra
vilo hlasování o návrhu posl. dra Franty, že 
jest nutno jednati nejdříve o zabezpečení vět
šiny ve sněmovně. Proto došlo k exposé Cla
movu až 12. června. Clamovo exposé, pokud 
se týká státoprávních prohlášení přednesených 
30. května v říšské radě, je při vší své obsáh
losti bezobsažné. Dlouhá doba míru dala prý 
jednotlivým částem říše a partikulárním silám 
zapomenouti na vyšší celek, v jehož rámci mo
hou jednotlivé části býti přivedeny v harmonii. 
Bez zřetele na celek dostaly se jednotlivé části 
do ostrého sporu mezi sebou. V nítropolitícké 
síly, místo co by se vzájemně podporovaly a 
celek posílovaly,neutralisovaly se navzájem 
svým svárem o moc. Světová válka rozbouřila 
národnostní vášně v jejich hlubinách a jejích 
příhJí doznívá Clamovi v státoprávních prohlá
šemch, podaných v zahajovací schůzi sněmovny. 
Jest pochopitelno, že národní a autonomistická 
přání se projevila s větší vehemencí a jedno
stranností než obvykle. Ale naučení z války 
jest prý jiné. N árodové monarchie v žádném 
okamžiku prý si nebyli vědomi své vzájemné 
příslušnosti a soudržnosti jako nyní. Pevné zá
klady říše (to jest dualismus), jež z politických 
rozporů minulých let vyšly neporušeny, osvěd
čily se jako pilíře bezpříkladné únosnosti, obdi
vované přáteli i nepřáteli. Jest třeba, aby Ra
kousko zůstalo silno i v míru, jakým se uká
zalo ve válce. Jenom taková silná říše bude 
práva požadavkům na ni vzneseným. Proto ne
lze nikterak dopustiti, aby bylo otřásáno zá
klady její moci. 

Obraceje se poté proti těm stránkám státo
právních prohlášení, jež se týkala Uher, řekl 
Clam že se vláda musí především důrazně ohra
diti ~roti projevům, jež se obírají politickými 
souvislostmi, zasahujícími do suverénní sfér~ 
spojeneckých mocností, anebo do svrchovanosh 
druhého státu monarchie. Zdá se mu, že pro
jevený nedostatek loyality k státu, který lze 
vyčísti z řady deklarací, přednesených v zaha: 
jovací schŮZÍ, lze přičísti spíše podr~žděnosh 
národního citu, o niž se svrchu zrnímI. Kdyby 
tomu mělo býti jinak - Clamova narážka na 

**) Uhrám, "jejichž práva jsou nám svatá." 
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revoluční hnutí - tu zdá se mu, že národové 
~akouští by podobné politiky nechápali. Ze
jména nechápali by to tí, jíž prý na všech hra
nicích monarchie nasazují za ni krev. Po této 
negativní stránce své řeči chtěl Clam přinésti 
ve svém exposé cosi positivního. Nedovedl se 
'v"šak vzchopiti k ničemu jinému, než prohlásiti, 
že programem jeho vlády je Rakousko. "Ono 
jest skutečností, jež národům, které uprostřed 
státu našly ochranu a zabezpečení své národní 
existence, ukládá, aby se zřekly úhrnu národ
ního uplatňování. Vláda proto by nemohla 
připustiti, aby na základy říše byla vložena 
lehkovážně ruka." To bylo vše. 

Tisza nespokojil se ani s odpovědí Clamo
vou ze dne 5. června, ani s jeho řečí ze dne 
12. června. Použil chvíle, kdy se nový mi
nistr-president Esterházy představoval v ma
ďarské sněmovně dne 21. června, aby nového 
ministerského předsedu interpeloval, proč se 
ve svém zahajovacím exposé neohradil proti 
nekvalifikovaným útokům, jež byly prone
seny dne 30. května v rakouské sněmovně 
na integritu uherského státu a jeho paritní 
postavení v monarchii. Bylo prý to tím spíše 
nutno, že ani rakouský ministerský předseda 
mimo několik bezbarvých slov, ani jiný mi
nistr, ani předsednictvo sněmovny, ani která
koliv strana nenalezly pro ně slova odsouzení. 
Doufá prý, že bude míti celou sněmovnu za se
~ou, když proti takovým přehmatům bude co 
n~irozhodněji protestovati. Esterházy, odpoví
daje Tiszovi, řekl, že sdílí: stanovisko jeho 
úplně. T eritoríální integrita, nedotknutelnost 
uherského státu a jeho suverenita jest prý ta
kovou posvátnou věcí a její pojem jest vkoře
něn tak hluboko v prsa každého Maďara, že 
tvoří všeobecný poklad maďarského národa. 
Podle jeho mínění ochrana její nemůže býti 
částí měnícího se programu jednotlivých vlád. 
Jest to prostě dogma maďarského národa, jež 
stojí nad stranami. 
Naše revoluce. III. Sv. 2. Jan Opočenský. 

• 
Pro h l á š e n í a p r á v n í o hra z e n í. 
podané v říšské radě dne 30. května /9/7 
poslancem Antonínem Kalinou jménem jeho a 

poslance Václava Prunara. 

Slavná sněmovno! Prodchnutí vědomím obro
vité odpovědnosti před vlastním národem, ce
lým ostatním světem i neúprosnou budoucností, 
a přesvědčeni, že nynější světodějná doba svou 
majestátností vylučuje jakékoliv kompromisy, 
nýbrž přímo burcuje každý národ, aby ze vší 
duše své i ze vší síly své šel za právem a držel 
jediné pravdu, prohlašujeme jako volení zá
stupci českého národa pevně a slavnostně: 

My Čechové odmítáme co nejrozhodněji ja
koukoliv odpovědnost z této války (která byla 
nejen národu našemu vnucena, ale i proti němu 
namířena). 

Skláníme se v žalu nejhlubším před nesčÍsI
nými obětmi lehkomyslně rozpoutané litice vá
lečné, vzpomínáme s pocitem posvátné úcty. 
statisíců našich drahých synů a bratří, kteří 
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(pro zájmy cizí, jim živelně protivné) s' herois
mem mučedníků položili své životy za slavnou 
budoucnost svého národa! Tři léta války byla 
zároveň dobou krutovlády absolutistické, za 
níž zrušeny všechny svobody lidské a občan
ské, představa zákonitosti a justice zmizela a 
nahrazena byla až příliš zřetelným pojmem ju
stifikace divisnich, polních a náhlých soudů vo
jenských, jež v slepé rozvášněnosti v nejmen
ším nedbaly ani imunity poslanecké! 

Po třech letech hrůzovlády svolává vláda 
Reichsrat - Reichsrat, námi Čechy nikdy za 
právní půdu neuznaný! - proti němuž i proti 
té vaší ústavě znova právem svým se ohrazu
jeme. Veliká revoluce ruská donucuje v nej
vyšší nouzi vládu a vrstvy rozhodující k do
mnělému obnovení života konstitučního! Národ 
československý vítá s bezmezným obdivem a 
nadšením nejskvělejší vítězství bratrského ná
roda ruského, jenž titanským rozmachem rázem 
osvobodil celou Východní Evropu! 

Ve vůdčích zásadách této věkopamátné revo
luce, sourodých vlastním tradicím, v zásadě svo
body, rovnosti a bratrství všech národů, v tom 
živelním tryskání uvolněné lidské myšlenky, 
dravě strhující veškeré hráze násilí, spatřujeme 
nejmohutnějšího spojence živé přítomnosti ve 
svém odvěkém boji proti nadvládě, jež po věky 
utlačovala Čechy a dnes stále ještě drží králov
ství české ve stavu absolutismul 

A přece: Čechy jsou země svobodná! 
Nikdy nepřijímaly v dějinách své svobody zá

konů od nikoho, ani od svých sousedů v Evropě 
sebe mocnějších! útoky smělců na práva a čest 
národa, spády chtivých na jeho půdu, úchvaty 
vetřelců na jeho krbech (i věrolomstva vlast
ních knížat) stačila po věky čacky odrážeti ho
roucí chrabrost starých Čech! 

A hlas této veliké minulosti; nezkalená pamět 
nesmrtelných mrtvých, vítězů i umučených, svě
tem hlahoHcí; zkazky prostých, od úst k ústům 
šeptané; posvátné tužby po dědech a otcích až 
na nás věrně děděnéjzákladní potřeby živou
cího lidu i vnitřní trvající a nevyhladitelná spra
vedlnost dějin: tudíž národ sám, v němž husit
ská krev dosud kolotá, a duše jeho starostlivá 
o dobré budoucí našeho slovanského plemene, 
posléze i práva dbalé svědomí - dí námi, jeho 
služebníky, že jen o m o s v o bod u s t ojí! 

Jest z práva národ nepodlehlý, neodvislý a 
svrchovaný! Za svobodu bojuje i nám všecek 
svět, jako po staletí Čechy zápasily: za svobodu 
a svědomí proti celé Evropě. "člověku i lidu 
svobodu!" jest heslem naším zas, zas naše pa
véza, náš kalich proslulý! Přiznáváme se ke své 
svobodě, zaslibujeme se jí přísahou! 

V dějinné velké chvíli, kdy z krve bojišť rodí 
se nová Evropa a světem jde vítězná idea 
svrchovanosti lidu a národů, národ český pro
hlašuje slavně tváří v tvář celému světu svou 
vůli ke svobodě a neodvislosti! Chce svůj 
vlastní stát, aby volně rozhodoval o svém 
osudu, aby žil a spravoval se ve zděděné vlasti 
podle zákonu a řádů, které si dal ze své svrcho
vané vůle! 

Pro tento první a poslední cíl každého sebe
vědomého národa smí se dovolávati nejen při
rozeného práva národního sebeurčení, uzáko
něného ve svědomí nového demokratického 
světa, nýbrž i psaného a platného svého histo
rického práva státního! 

Má velkou a slavnou minulost stát český a 
trvá právně podnes, třebas mocensky byl po
tlačen násilím absolutismu. Stoje na starém 
právu zemí koruny české k samostatnosti státní, 
žádá v duchu nové demokracie rozšíření práv 
sebeurčení na všechen lid československý, utiš-. 
těný cizím panstvím! 

Národ českoslovanský, jenž hlubokou hodno
tou svých staletých tradic, svou nezdolnou ži;. 
votností, svou vynikající inteligencí, pílí a hos
podářskou silou, jakož i počtem svým jest ho
den, aby konečně převzal správu svých věcí do 
vlastních rukou, záhy prokáže, jako svéprá'\rný 
člen svazu států evropských, ,že skvěle splní 
samou přírodou mu daný úkol, velící mu, aby 
byl nejen geografickým, nýbrž i ideovým pojít
kem obou polovicí Evropy a věrně.stál na stráži 
proti násilí jakémukoli! 

Podáno ve Vídni dne 30. května 1917. 

A n t o n í n K a 1 i n a, 
poslanec z království českého. 

Václav Prunar, 
poslanec z království českého. 

Dr. Malý Jaromír: Z historie domácího odboje 
. za války. Praha 1927. 

V odporu. 
Nechceme opakovat historie Sisyfovy, kterou 

nesčetněkráte česká politika prováděla. Valili 
jsme přes skálu balvany, které nám opět a opět 
padaly na hlavu zpět, avšak nenasazovali jsme 
podkopů pod samou skálu, nevěříce své síle, že 
bychom ji dovedli odstraniti. Z tvrdli a zesílili 
jsme v bojích a strádáních, skálu vydrolily časy, 
dnes stojíme před ní - a váháme. Jest to zby
tek nedůvěry a maloduchosti, který se leká 
každého rozpětí národních sil a chce v klidu 
trávit život v hlemýždí skořápce. 

Bylo to vždy osudem rozhodných chvil v čes
kých dějinách. Váhali, koHsalijsme, nedovedli 
jsme odhadnout půdy skutečnosti, abychom sami 
se tvrdě postavili a prováděli z ní svou práci, 
obranu i výboj bez váhání, pevně a odhodlaně 
až do samých konců. A doba dnešní jest dobou 
velkých rozhodování. Jako by historie přesko~ 
čila celá staletí. 

Nikdy tak jasně česká politika nemohla vi
děti, jaké jsou tužby a vůle národa, čeho žádá 
národ, aby vyplněn byl jeho program politický, 
jako dnes. Nebývalo takové jednotnosti v sna
hách národních vždy. Část národa stála proti 
druhé části, a poslanci dostávali příkazy si od
porující. A často proti politice, kterou dělali po
slanci ve Víd.ni, dolétala z Čech jiná hesla, na 
ulicích bouřily jiné směry, uváděly v pochyb
nost politiky, zda to, co činí, jest shodno se zá
jmy celku. To bylo slabostí české politiky, že 
nemohla se opříti pevně o národ. Dnes jest pro-
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gram český jediný, program svézákonnosti a 
sebeurčení národního, který česká věda poli
tická nazvala pojmem českoslovanské státo
právní samostatnosti ve smyslu práva historic
kého i přirozeného. Čeští poslanci, kteří půjdou 
v zápas za tento základní požadavek, budou vě
děti, že za nimi stojí celý sjednocený národ, co 
oni prohlašují, že jest výkřikem osmí milionů. 

Ani ve válce, ani v politice nerozhoduje sa
motný program, ani síly, které jej provádějí. 
Také postup, taktika, musí odpovídat í pro~ 
gramu i silám. V české politice prošli jsme 
vše~i fázemi ruznýchzpůsobů taktických, od 
trpného odporu přes oposici obstrukční i věc
nou až k podpoře určitých vlád. Pro každou 
dobu í pro každý výsek doby může být taktíka 
jiná. Mohou býti někdy výhodny okliky, aby
chom se jimi blížili k cíli, nezdá-li se schůdnou 
cesta přímá. Možno rozhodnouti se někdy pro 
pochod nepřímý, zvolný, se zastávkami a od
dechy, snad mohou býti i vynuceny kroky zpět 
a lze také na čas se uzavřít a žít ve skořápce. 
Avšak bylo by důkazem malého rozhledu, chtíti 
některou formu taktickou v zásadě odmítati pro 
nezdal' její jindy, nebo chtít užívati dnes pro
středků, které byly přípustny v jiném prostředí, 
při jiných podmínkách a pro jiný cíl. Všecky 
formy taktiky mohou býti oprávněny. I taktika 
trpného odporu, která škodí, a velmi škodí, je-li 
jí užito v době, kdy se o nás rozhoduje a kdy na 
tom záleží, aby se nerozhodovalo bez nás, jest 
oprávněna v době mimořádné, má-li býti trpný 
odpor dokumentem z á s a dní hop rot e s t u, 
je-li ~ita v čase, ve kterém ani nejdůraznějším 
odporem se nezabrání škodám, nebo kdy budí 
takový respekt u těch, kdož rozhodují o vy
plnění zásad a požadavků národních, že nesmějí 
připustiti jejího trvání, nechtějí-li ohroziti zá
jmů, na kterých jim nejvíce záleží. Trpný odpor 
jest vždy mečem na obou stranách broušeným. 
Česká delegace rozhoduje dnes svou většinou 

pro formu op osice, a jistě o p o s i cen e i d ů -
r a z něj š í, oposice, nikoliv formálně se omezu
jící na protesty, interpelace a činnost defensivní, 
nýbrž pro oposici, vynucující kladné splnění po~ 
žadavků důl' a zem čin ů, které následují za 
slovy. . 

Forma obrany i útoku musí odpovídat cílům 
i době, velké chvíli dějinné, kdy na staletí bude 
rozhodováno o osudech národů. Chceme býti 
vládci čes k é půd y, která nám zbyla z dě
dictví předků. Které neroznesla na kopytech 
vojska cizinců z celého světa, vrhající se na 
naší vlast v dobách nejstrašnějších českých vá
lek! Které nerozmělnily úlisné kročeje jesuitů, 
obcházející sto let po celé zemi a dusící živého 
ducha českého! Které nepřemohlo násilí proti
ústavních převratů, opřených o persekuce a 
věznice, ani nevyvlastnilo cizí zlato! 
Česká půda, černá a tvrdá půda, mluví stále 

českou mluvou. Nescelíme ji, neoplodníme no
vými velkými činy, nedáme jí nové ~udoucl!0sti, 
odpovídající velikosti staré české mmulost!? 
Národ ze dne 24. května 1917. F. Sis. 
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Pro jev k o v á k ů. 

Slavnému Svazu českých poslanců na radě 
říšské a slavnému Národnímu výboru v Praze I 

"Jménem veškerého kovoprŮIDyslového děl
nictva, jehož representantem vedle uznaných 
odborových organisací jest tou dobou 10členný 
stávkový výbor, zesílený delegátem dělnictva 
Škodových závodů v Plzni a firmy Laurin a 
Klement v Mladé Boleslavi, přicházíme k slav
nému Svazu českých poslanců a Národnímu vý
boru, abychom jim přímo tlumočili politické a 
národní požadavky českého pracujícího lidu. 
Přicházíme beze zřetele na dřívější politickou 

příslušnost, protože většina dělnictva již dávno 
ztratila důvěru ve své mnohé dělnické zástupce 
a budiž náš hlas považován za doplněk velko
lepého projevu českých spisovatelů, většinou to 
proletářů pera, k nimž dnes druží se proletáři 
prům~é práce, aby česká delegace přímo od 
dělnictva zvěděla, co jsou jeho tužby a jaká jsou 
jeho přání. 

Žádáme českou delegaci, aby v této dějinné 
době bezohledně se domáhala zřízení českoslo
venského samostatného státu, dovolávajíc se ve
liké ideje ruské revoluce a sebeurčení všech 
evropských národů, naší dřívější, po mnoha sta
letí existující samostatnosti a nepromlčených 
závazků státoprávních. Základ státního života 
spatřujeme ve sněmu všech zemí českých, a 
proto žádáme českou delegaci, aby pro přítom
nou dobu bezohledně se domáhala především 
svolání sněmu kráL českého, založeného na zá
sadě všeobecného rovného hlasovacího práva se 
zastoupením menšin. 

Jen v demokracii spočívá síla národa, jak uká
zala nejslavnější doba husitská a proto voláme 
po okamžiku zlidovění zastupitelstev obecních, 
okresních i zemských. 

Politika sociální spravedlnosti, především vy
budování starobního, invalidního, vdovského a 
sirotčího, nemocenského, úrazového pojištění a 
pojištění dělnictva proti nezaměstnanosti musí 
býti základem péče o český pracuj ící lid. Pro 
přítomnou dobu žádáme poslance české, aby na 
cizí půdě" říšské rady v ničem nezadávali prá
vům národa a v ničem jej také nezavázali pro 
budoucnost, ale současně rozhodovali o: 1. zru
šení trestu smrtí, 2. okamžitém propuštění t. zv. 
politických zločinců, hlavně poslance Klofáče a 
všech českých poslanců vůbec, 3. zrušení nesne
sitelné censury časopisecké a odvolání zákazů 
o vycházení zastavených českých listů. 

Současně očekáváme, že ani pro přechodnou 
dobu čeští poslanci nedají se získati pro fiskální 
politiku rakouských vlád a budou usilovati 
o zrušení daně z příjmů pracujícího lidu. Jako 
nejdůležitější požadavek přítomné doby žádáme, 
-aby bylo zakročeno všemi možnými prostředky 
proti lichvářům a nadržovatelům vykořisťování 
vůbec a pracujících vrstev zvláště. 

Těchto několik požadavků budiž považováno 
za výraz pravého smýšlení českého dělnictva, 
které dnes vymanilo se z rukou nelegitimova
ných, často bezohledně a samovoině jednajících 
vůdců, a budiž vzato na vědomi, že protestu
jeme proti tomu, aby české dělnictvo na štok-
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holmské konferenci bylo representováno Bu
rianem a Steinerem, právě tak, jako žádáme od 
poslance Šmerala, aby ve štokholmu své osobní 
politické přesvědčení, s nímž české dělnictvo -
i pokud stálo v řadách československé sociální 
demokracie - nikterak nesouhlasí, nepřednášel 
jménem pracujícího lidu. 

Nabízejíce své služby i své životy v tomto 
velikém zápase, jsme hotovi boji přinésti veškeré 
obětL" Květen 1917. 

~ 

S a m o z ř e j m o sti. 

Český národ důvěřuje celkem Českému svazu. 
Obecná nedůvěra k poslancům, která pronikala 
ještě nedávno všecky vrstvy českého lidu a 
která hrozila vybuchnout při první příhodnosti 
živelnou silou, ustoupila po státoprávním pro
hlášení v poslanecké sněmovně a po několika 
mužných projevech, které lid slyšel a vděčně 
přijal. Je to radostný obrat a slibuje mnoho. 
Lid má nyní smysl pro kázeň a svornost, jakého 
dávno neměl, lid je odhodlán k obětem a je pro
dchnut ryzím idealismem, jakého poslední de
sítileti českého života neznal a zocelen krutou 
zkouškou, český lid pojal zdravý odpor k frázím 
a k demagogii ... 

Tato zralost a pohotovost českého lidu vy
plynula především z toho, že je vnitřně jed
notný a že ho krutá zkouška myšlenkově i ci
tově sjednotila. Drobná demagogie osob a stran, 
kouzlo třídních, stavovských a hospodářských 
hesel, celý ten politický materialismus před
válečných let spadl s českých lidí pod ranami 
velkých událostí a rozptýlené zástupy srazily 
se pudově kolem praporu, který je červený 
i bílý, který je praporem nás všech a s nímž 
by byly ztraceny navždy všecky naše statky 
mravní i hospodářské. Lid ví, co chce, a ví, že 
všecko ostatní musí ustoupit. Proto, jen proto 
se chová tak velkolepě, proto vystupuje poli
ticky tak zrale, proto je tak statečný a proto 
je také svorný. Kdo není ani nyní spokojen 
s českým lidem, bud žádá nemožnosti, nebo je 
jeho nepřítel, ať veřejný ať tajný. Rozejdou-li 
se poslanci s tímto lidem, bude vina jen jejich 
a ze všech škod, které tím vzniknou, odpovědí 
jen oni. Všecky ostatní podmínky úspěchu a ví
tězství musí zjednat poslanci, vnitřní jednotu 
a svornost zjednal si lid sám a vykonal tím vše, 
co v nynějších okolnostech mohl vykonati. 

Všichni čeští poslanci se hlásí k demokratic
kým zásadám a všichni se dovolávali na kaž
dém svém kroku vůle lidu. Těžké jejich úkoly 
nynější jsou velice usnadněny tímto demokra
tismem. Vůle lidu je nad jakoukoli pochybnost 
jasná a jednomyslná. Všechen český národ žádá 
státní samostatnosti a svrchovanosti českoslo
venských zemí a odmítá jakoukoli politiku, 
která by slevovala s tohoto požadavku a která 
by umožňovala nějaký kompromis. Nechce 
žádné střední cesty, nechce žádného vyrovná
vání, nechce žádné etapy. Nevytyčil svého 
ideálu radikálně, nepostavil se na krajní _ sta
novisko a slevil sám vše, co slevit lze. Zádá 
československý stát v rámci říše, chce zapo-

menout krvavých křivd, nechce odvety, je 
ochoten zaručit menšině, zatížené nesmírnými 
vinami, vše, čeho menšina může slušně žá
dat, nerozvinuje otázky odpovědnosti z války, 
která český národ bez nejmenší jeho viny stojí 
statisíce životů a miliardy jmění. Český lid sám 
zvolil politiku střední cesty, sám vymezil své 
požadavky kompromisně, sám vyšel odpůrcům 
do půl cesty vstříc. Dál jíti nemůže a hlavně 
nechce. Taková je jeho vůle, taková je jeho 
svorná vůle a jen v mezích touto vůlí stano
vených smějí pracovati ti, kdož chtějí být jeho 
zmocněnci. Za hranicemi této lidové vůle je 
místo jen pro samozvance, kteří chtějí ovládat 
lid proti jeho vůlí, nebo pro podvodníky, kteří 
se chtějí lživě vydávat za vykonavatele ná
rodní vůle, aby mohli obstarat obchody své 
nebo cizí. Často se přihází, že zásady, jichž se 
politik nejvíce dovolává, jsou mu nejcizejší. 
Známý aforismus ,,:Řekni mi své heslo a já ti 
povím, co ti schází", mohlo by se také v české 
politice doložit. Politikové stran zásadně nej
demokratičtějších mívají někdy k demokratismu 
nejdál a proto nepřekvapí politických lidí, pro
hlásí-li vůdce nejdemokratičtější strany, že po
slanci musí vzdorovat svorné vůli celého ná
roda, protože národ je pacient a poslanci musí. 
být chirurgy. Tato neopravdovost se vžila tak, 
že se politikové, volající jindy z plných plic 
s evropskou demokracií po odstranění tajné 
diplomacie, nestydí veřejně se rozčilovat pro 
každé slovo, které proniklo z poslaneckých 
porad do veřejnosti. Takoví politikové jsou 
vždycky nespolehliVÍ, v této době však jsou 
největším nebezpečím pro národní politiku. 
V demokratické politice není lid pacientem a 
poslanec chirurgem, ani není lid stádem a po
slanec pastýřem, ani nic jiného toho druhu, 
v demokratické politice poslanec má a smí být 
jen zmocněncem lidu a vykonavatelem jeho 

. vůle, nic víc, docela nic víc. Čestný demokra
tický politik, který se rozešel s vůlí lidu, ne
obětuje svého přesvědčení - jde-li ovšem o pře
svědčení - ale vyvodí důsledky a složí svůj 
úřad. Neboť v demokratické politice je líd su
verén, a jako odstupuje ministr, který nesou
hlasí s vůlí koruny, tak má odstoupit poslanec, 
který se rozešel s vůlí lidu. Jsou zajisté také 
případy, ve kterých dala budoucnost za pravdu 
padlému vůdci, třeba jich v novodobé české 
politice neznáme, ale taková právě demokracie 
jest, a není demokrat, kdo se nechce podrobit 
jejím zákonům. 

Že jsou čeští poslanci dobří Češi, o tom ne
budiž pochybováno, ale nyní je velmi důležito, 
aby byli také dobrými demokraty, to jest oprav
dovými demokraty, a aby se nevyskytli v jejich 
řadách stoupenci romantického aristokratismu 
dvorního rady Golla, jehož pozdní politická cti
.žádost klopýtá tak mrzutě o ten neestetický, 
demokratický "tlak z venčí". Shodne-li se vše
chen národ tak jedinečně od svého největšího 
básníka do posledního nádeníka a žádá-li tak 
bez výhrady přímou, nekoHsavou a ke všem 
obětem připravenou politiku za jedinou, jasně 
a určitě vymezenou metou, je rozhodnuto ko
nečně a neodvolatelně a jen slabomyslné veli-

* 

kášstvÍ nebo mravní zvrhlost mohly by se po
koušet zastírat vůli národa a měnit cestu jeho 
vývoje. Český národ rozhodl jednomyslně ne
jen kam chce, ale také jakou cestou chce jít 
k svému cíli. Chce dospěti k s a m o s t a t n é m u 
a svrchovanému československému 
stá t u přímým, jasným, nesmlouvavým a ve
řejným odporem proti dualismu, proti jakékoli 
cislajtánské ústavě, proti všemu, co dělí česko
slovenské země a co je podřizuje jiným vlivům, 
než je vůle a svobodné rozhodnutí českosloven
ského národa. Kdo chce vzdorovat této národní 
vůli, rozbíjí národní svornost a má ustoupit od 
kormidla české politiky. To je příkaz národní 
kázně, to je však také příkaz demokratismu. 
Lidové noviny z 15. července 1917. Arnošt Heinrich. 

Bez aneksí a bez kontribuci. 

Formule míru bez aneksí a bez válečné ml
hrady, již ruská revoluční demokracie učinila 
dnes basí mezinárodního jednání proletariátu 
celého světa, zaměňována jest namnoze se sta
"rou diplomatickou formulí "status quo ante" , 
ačkoliv povaha a smysl obou zásad jsou na
prosto protichůdné. 

Heslo status quo ante náleží právě tak jako 
všechny plány aneksionístické překonané pe
riodě politického myšlení, starému režimu ka-" 
binetních ~oHtik a dynastických interesů, kdy 
se používalo mas k rozmnožení slávy a moci 
malého počtu osob. Nepodařil-li se podnik, ob
jevily-li se síly rovné a nebylo tudíž lze urvati 
země a lidi druhému a anektovati, zůstal 
ovšem status quo. Byl to jen speciální případ 
prvého. Moderní imperialismus přejal bezmyš
lenkovitě tradiční politické metody, ale zku~ 
šenost ukázala, že život se proměnil a že ne
prospívá dnes, co se dalo dělat včera. Dnes 
nejsou již země a lidé vlastnictvím nikoho, ne
mohou tudíž býti zcizováni. Anekse jest vnitřně 
zrovna tak nemožná jako kupování a prodávání 
vojáků pro exotické výpravy, běžné na němec
kých trzích XVIII. století. Státem rozumíme 
dnes plně vědomou organisaci svobodných, 
rovnoprávných lidí, kteří jsou spojení jednotou 
krve a kultury, společného osudu a zájmu. Nemá 
tudíž naprosto smyslu někoho do takovéhoto 
liberálního a demokratického svazku nutit nebo 
ho odtud vytrhovat. Takový živý kus ciziny ne
může již při dnešní diferenciaci národních 
i osobních kultur a při volnosti a obecnosti 
institucí vrůst a přičlenit se organicky k no
vému tělu, místo zůstane nemocno a bude jitřit 
celý organismus. Kolik takových míst měla 
stará Evropa! V tom jest důvod, že se zanítila 
touto krvavou horečkou války. Politická Evropa 
byla již dávno v niterném rozporu se svou vzdě
laností. Způsob, jímž jednala a byla spravována, 
nebyl již výrazem toho, jak myslila a žila. Její 
politická soustava a metoda nesouhlasila ani se 
současným stavem teorie ani s vůlí mas. Kul
turní vývoj sledoval tendenci neustálého uvol
ňování individua a péče o ně, pokud jest slabé. 
Socialisace liberalismu, zdůrazňování obecnosti 
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a rovnosti nároku na svobodu, postup u vědomí 
nezbytnosti harmonie a řádu ve volné společ
nosti, to jest podstata moderní demokracie. Po
divnou náhodou (která má ovšem své historické 
zdůvodnění) zapomínalo se na individualitu ná
rodností. 

Socialismus 'nebyl internacionální, byl anacio
nální. Nejen jako strana, všechno moderní myš
lení sociálně-demokratické i neodvislé od mar
xismu znalo jen pojem třídy a osobnosti, národ
nost nehrála nijaké role v teorii, prakticky byla 
považována za přežitek jako náboženství. Proto 
nerovnost národnostní nebyla pociťována stejně 
jako nerovnost sociální, t. j. třídní a osobní. 
Proto anekse byly trpěny, anekse vnější 
i vnitřní. Neboť nebyl anektován jen Šlesvik
Holštýn, Alsasko-Lotrinsko, Besarabie a Bosna
Hercegovina, nýbrž i Irsko, Finsko, Kongre
sovka a Čechy od zrušení české kanceláře 
až po zrušení zemského výboru, Národy jsou 
však přirodně kulturními skutečnostmi, jež není 
možno si odmysliti. Moderní demokracie chy
bila, že neviděla tu nerovnost národů "vládnou
cích a potlačovaných". Stalo se neštěstím této 
generace a katastrofou dějin všeho lidstva, že 
úsilí o harmonii a řád, o spravedlnost sociální 
nebylo rozšířeno včas i na sféru politickou. 
Kdežto život hospodářský a kulturní postaven 
byl na basí právní, politika zůstávala "volnou 
hrou přirozených sil", t, j. oblastí násilí. Teprve 
dnes, kdy tato hra s ohněm způsobila požár, 
který zpustošil půl světa, vyhlásil se boj' ane
ksím a válečným náhradám, 

Kontribuce náleží ovšem témuž ideovému 
prostředí jako anekse i se "status quo". Měly 
doraziti protivníka nedobitého krvavě a zabrá
nit mu v pomstě. Dnes, kdy popíráme platnost 
násilí také ve sféře politické, kdy z vítězství 
nebo porážky neplyne právo, nejméně právo 
vlastnictví nad lidmi a jejich zemí, nemá ani 
myšlenka válečné náhrady místa. S násilím 
zmizejí i všechny city pomsty a nenávisti, 
všechno úsilí o odvetu a restaurování vojenské 
di. Nikoliv ovšem konkurence a fysická ne
rovnost mezi národy. Ale v tom nebude již 
motiv k zoufalství krvavých bojů, jako není 
v obdobných poměrech v životě občanském 
k loupeži a vraždě, Leč právě proto jest třeba, 
aby byl sociální řád světový tak bezpečný a 
silný, jako jest dnes právní řád jednotlivého mo
derního státu. 

Proto jest zásada volného sebeurčení všech 
národností a požadavek pevného bratrského 
svazku celého lidstva nezbytným doplňkem, 
positivem, kladem příslušným pouhé negaci 
hesla "bez aneksí a bez kontribucí"! Ve for
mulaci ruského revolučního programu světo
vého opakují se také obě věty v neměnném, 
těsném sledu. Proklamace mezinárodní rovnosti 
a bratrství jest vlastním lícem medaile, na je
jímž rubu čteme a slyšíme neustále čísti "mír 
bez národní rovnosti a bratrství jest vlastně 
mír aneksí a válečných náhrad". 
Národ ze dne 12. července 1917. Rud. Procházka. 
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Vylučuje českS; program 
české oblasti v říši německé~ 

Napsali jste, že nesaháme po pruském Slez
sku ani Lužici, neboť prý počítáme s tím, co je 
dosažitelno, napsali jste, že jsme svůj program 
omezili na to, co bylo prohlášeno dne 30. května. 

Nuže, v prohlášení tom čeští poslanci žádali 
spojení všech větví československého národa 
v jeden celek v rámci Rakouska! Tím ne o m e
z u j e s e český program na Rakousko nynější; 
neboť kdyby v budoucnosti říše habsburská se 
zvětšila o území, na kterém žijí Čechové v j e
jím sousedství v Kladsku a pruském 
S 1 e z s k u, samozřejmě přivtělilo by se území 
to zároveň k českému státu i k říši habsburské. 
právě tak jako v 18. století bylo odňato sou
časně českému státu i dynastii habsburské! 
Čes k Ý pro g r a m t e d y z á s a dně n e v y-
1 u č u i e z m í n ě n Ý ch úze míz pří š tí h o 
čes k é h o stá t u, naopak princip národního 
sebeurčení důsledně vyžaduje, aby R a k o u s k o 
a český stát zároveň tato česká 
Úze mír e k 1 a m o val y. Skutečné provedení 
tohoto požadavku pak je mnohem snadnější 
než kteréhokoli jiného, nebo e lze to provésti 
klidně dohodou mezi spojenými říšemi: rakous
kou a německou. Jak známo, vláda vídeňská 
nedávno podnikla kroky k úpravě, t. j. změně 
hranic mezi Čechami a Saskem. Proč by nebylo 
možno zároveň provést Úpravu hranic mezí 
Slezskem rakouským a pruským, kterým by 
české území při Opavsku ležící od Slezska 
pruského připadlo k rakouskému za přiměřené 
kompensace v severním Opavsku, obydleném 
Němci, a obdobně v Kladsku? Obyvatelé území 
takto vyměněných, Čechové i Němci, byli by 
s výměnou tou jistě spokojeni a Prusku by tím 
ubyl jeden obtížný národnostní problém. Tudíž: 
v r á cen í čes k Ý ch o b vod ů K 1 a d s k a a 
pruského Slezska k Rakousku a 
příštímu státu českému je program 
nezbytný pro národ č'eský a UŽÍ

teč n Ý pr o R a k o u s k o i Něm e c k o. 
Večer ze dne 13. srpna 1917. Dr. E. Chalupný. 

Čes k á dek I a r a c e. 

(Na pamět 23. srpna 1868.) 

"Budovec byl poslední Čech, jako byl Brutus 
poslední Ríman." - Zoufalá tato slova bělohor
ského mučedníka jsou vskutku jenom legendou. 
V elikému bratru, silnému věrou v lidskost a ve 
spravedlivost, nemohla v takovou chvíli vstou
piti na mysl myšlenka tak plná trpkosti a vý
čitky. Čechy nebyly přece ještě zkaženy, jako 
byl zkažen Rím. Byly pouze nešťastny. A byly 
hotovy jako jejich vůdci, za hrubou vinu svého 
velikého neštěstí pykajíce, vypíti očistný kalich 
souzených hořkostí až do dna. Nicméně celé tři 
věky ponížení a malomocného hněvu nestačily 
k tomu, aby se národ promrzel a pozbyv trpě
livé důvěry ve spravedlnost své věci, usmířený 
pustil konečně své právo. Nedali ho exulanti; 
nedal ho lid opuštěný doma. Palacký je držel 

jako Havlíček, Rieger s Grégrem, pokolení za 
pokolením, až přišla plnost doby. Tentokrát ne
budou se opakovati srdceryvné stony a nářky 
navždy o vše oloupených a teskná loučení 
z rodné půdy vyháněných. Naděje - žel, na 
krátko jen - bujně vzkvetlé nebudou jíž v zá
pětí zas pohrouženy v tůni tupé beznadějnosti 
a sebezapomenutí. Také nebude již Komenského 
nevyslyšených o pomoc proseb a nad zrazením 
Cechů žalování; ba ani jeho velebné dojímavé 
víry v nápravu a vysvobození: "jednou zase .. ," 
nebude již třeba: Mužským rozhodnutím vlastní 
rázné vůle zaujme volný a nezávislý národ na 
starém vale opětně své čestné místo v dějích 
světa, Svobodné Čechy pod záštitou .. , (zkon
fiskováno) ... nýbrž meče práva, spravedlnosti! 
Jako muž svobodný potřese zas národ pravicí 
jako sobě rovnému každému národu, přiskoče 
na pomoc příteli, a když potřeba rozkáže, vždy 
jako svobodný půjde do boje. Neprolije krve za 
křivdu a za okovy, nebude bojovati proti svým 
zájmům, proti cizímu i svému právu a svobodě, 
proti svému bytí, proti svému přesvědč~ní, proti 
zákonům lidství, proti své slávě. Dětem jeho 
nebude v pokoře a se zapřením lidského dů
stojenství doprošovati se i jen pouhého uvol
nění pout a o ždibec upíraného práva vynaklá
dati námahy tím strastnější a marnější, čím je
jich cíl byl níže položen. Jeho strany budou 
se utkávati jen ve sporu pro všeobecné prin
cipy politiky. Jsouce si vědomi své veliké od
povědnosti, budou závoditi o čest, aby praví 
mužové z nich na pravá místa postavení spra
vovali věci obecné, vedouce národ za budouc
ností lepši a větší. Národ procitl již z malátného 
svého politického snění. Vzpomínky na dlouhé, 
slzami zkropené útrapy nanovo žhoucí bolestí 
jitří staré, zaschlé českého národa rány. Utrýz
něný heroi náš přímí se a skládá již se sebe 
těžké jho kříže. Zdali tento svrchovaný oka
mžik zastihne nás na div ten pohlížející jen s ne
plodnou radostí? Neuchopíme-li se naopak čÍn
nosti neúnavné, vulkanické? Pro ni osvobozu
jící slovo především sluší nahlas vysloviti, vy
dati polní heslo našeho politického zápasu. Jest 
prosté a spolu všeobsáhlé jako společná, je
diná a svatá tužba všech věrných Čechů od po
čátku časů: "Nezávislost"! Nezávislost Čech 
Boleslavových, Přemyslových, Čech Táborův a 
Poděbradových. Dějiny a postavení naše nedo
pouštějí nám, právě tak jako našim otcům sto
letí sedmnáctého, volby jiné, nežli buď v tomto 
znamení zvítěziti anebo trpěti. Nepopřejme již 
nepřátelům příležitosti k výsměchu, že zas 
český lev spal jako zajíc s otevřenýma očima! 
Kdežto těm, kteří již těší se na výnosné úlohy 
Slavatů a Martiniců, vždy ochotným obdivova
telům dokonaných skutečností a opatrným pro
rokům politické povětrnosti, budoucnost ještě 
zastřena jest neproniknutelnou rouškou; nám, 
kteří viděti chceme, jíž probleskují rysy drsné 
a vážné tváře Svobody. I najdou se smělci, již 
bez bázně strhnou poslední tající je závoj. A na 
ně první zazáří po věky udívaná její bytost ve 
své plné božské nahotě. 

Draze vykoupeným vítězstvím ověnčeni spo
činou pak na kHně jejím blažení všichni, kdo 

celý ŽÍvot po ní jen dychtili, ji cesty připravili, 
pro ni rádi snášeli strádání, o ni nezemdleni zá
polili, hotovi vše za ni dát.:Z bojů za svobodu 
vari, srdce slabá, malé duše těch, kdo vážíte 
a počítáte oběti! . 

Což bude jich kdy dosti tomu, kdo do dějin 
pomoci chce rýti naši epopeji? 

Slyšte, .. ! "Ještě není konec písně!" Před 
slavným sborem u přemocného kola stolového 
tentokrát buď dopěna až do konce i ty, česká 
písni hrdinná ... ! 
Neodvislost ze dne 29. srpna 1917. Dr. L. Machač. 

íP r O f. M a s ary k a čes k á b r i g á d a. 
[./'-

Podle "Nového vremene" bylo na popud prof. 
Masaryka, který dlí v Kyj evě, usneseno, aby 
česká brigáda, která se neobyčejně vyzname
nala při ústupu v Haliči příkladnou udatností 
a utrpěla veliké ztráty, byla doplněna a znovu 
zorganisována v divisi. Prof. Masaryk je úplně 
přesvědčen o uskutečnitelnosti českých aspiraci 
a věří bezpečně v obnovení československé 
samostatnosti, 

Pozor ze dne 31. srpna 1917. 

N á V š t e V a u H v i e z d o s I a v a. 
I ja sa 'Chystám 
vefkej ku piesni. 

Letorosty. 

Chystajte sa k verkej piesni, 
máme o nej srub od vás. 
Dnes cítime: tu je čas: 
povievajú vánky vesny -
chystajte sa k vefkej pie sni! 

Chystajte sa k verkej piesnÍ, 
jaksi práska vo svefe: 
rad sa láme! Nezviete: 
padne s rodu, čo ho tiesni -
chystajte sa k verkej pie sni! 

Chystajte sa k vefkej piesni, 
k hymnu slávy, slobody: 
žiarou slnca vychodí 
a z nás prchnu hrobové sny -
chystajte sa k verkej piesni! 

Sepfember 1917. 
št. Krčméry: Keď sa sloboda rodila, 

Nedejte zahyno:zti! 
(č e s k é s r d c e.) 

Ve chvíli probuzení· a soustředění národa za 
jediným, velikým cílem obracíme se k české 
veřejnosti. 

V dálce záři nám země zaslíbená, ale mezi 
dneškem a jejími světly leží řada temných dní, 
plných strádání, jimiž dlužno projíti a jimiž 
nutno provésti národ, 

Národ isme my všichni: chudí i bohatí, na
syceni í hladovějící. 
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Naše královská Praha, metropole národa, 
hyne. V jejích předměstích, v ulicích chudiny, 
v bytech malých živnostníků a úředníků vznikly 
bída a hlad. 

Nikdo nemůže se nasytiti tím, co státu pro 
nás zbývá. Kdo nemá příjmů ani úspor a ne
může si koupiti předražených potravin, umírá 
hlady. 

České dítě usíná a omdlévá ve škole hladem 
a jeho polo oděná a hladová matka prostává 
mrazivou noc v nekonečné frontě, aby získala 
sousto jídla, které jen o chvíli prodlužuje umí
rání její rodiny. A každý tento živo! jest nám 
nezbytně potřebný a nutno zachovati živitele 
dětem a. děti budoucnosti. 

Nedejte jim. zahynouti! 
Společný jest náš cíl národní, společné jest 

i všechno naše utrpení. 
Čtvrtá válečná zima nastává. 
Zima z nejkrutějších, z nejobávanějších, ja

kých kdy český národ zažil. 
Je třeba jednati rychle, neprodlíti, aby byly 

zmírněny její hrůzy. 
V Praze utvořil se národní pomocný výbor, 

složený z mužů všech stran a zástupců českých 
spisovatelů a českých žen, jenž vzal na sebe 
veliký úkol: vyburcovati českou veřejnost k zá
chraně umírajících a trpících. 

Proto dal si jméno "České srdce", národní 
výbor pomocný. 

"České srdce" bude jmenovati důvěrníky po
mocné práce ve všech českých krajích. Dorost 
venkovský, . učitelstvo, jednoty sokolské na
bídly učeskému srdci" své služby. Důvěrníci 
půjdou dům od domu po dědinách i venkov
ských městech. Kam nepřijdou důvěrníci "Čes
kého srdce", přijde jeho tištěná nebo psaná 
výzva. 

Voláme ke všem ušlechtilým Čechům, k je
jich dobrým srdcím: 
Přijměte bratrsky posly "Českého srdce", 

otevřte jim, až zatlukou, vyslyšte jejich žádost. 
Prosí Vás za trpící a hladovějící bratry a sestry 
V tiŠe, za sirotky, za umírající české děti. 

Pomozte, dejte, prodejtel 
"České srdce" hodlá rozvířiti takovou živel

nou svépomoc, jakou vyvinul český národ po 
zkáze Národního divadla! A dnes běží. o víc! 
"České srdce" chce čeliti zkáze tisíců českých 
životů I 

Čeští hospodáři a české hospodyně, poskyt
něte národnímu výboru potravin pro strádající! 
Dohodněte se s důvěrníky "Českého srdce", 
jaké potraviny a v jakém množstVÍ můžete po
:strádati se svého stolu. Důvěrníci se postarají 
o jejich dopravu do skladišf "Českého srdce", 
jež bude pečovati, aby jimi byli nasyceni nej
hladovější. Kdo chceš zaslati, darovati nebo pro
dati potraviny přímo, bez důvěrníka, dopiš na 
adresu: "České srdce", národní výbor pomocný 
v Praze II., Havlíčkovo nám. Č. 34. 

Kdo nemůžeš poskytnouti potravin a chceš 
se účastniti díla záchranného, věnuj "Českému 
srdci" peněz na zakoupení jídla, paliva, látek a 
šatstva. V té věcí spoléháme zvláště na české 
banky a velké ústavy peněžní i na zámožné 
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ušlechtilé jednotlivce. Peněžní dary pro .. České 
srdce" přijímá Pražská úvěrní banka v Praze 1., 
Ovocná ul. 

Každá pomoc, každá rada je vítána! 
Podepsaní uvádějí "České srdce" před oči ná

roda a praví k českému národu: 
Pomozme si sami! 

V Praze dne 24, října 1917. 
Prof. MUDr, Jan Deyl, Gustav Habrman, Alois 
Jirásek, Josef Holeček, Václav Klofáč, JUDr. 
Karel Kramář, Anna Podlipná, JUDr. Jaroslav 
Preiss, Adolf Prokůpek, JUDr. Josef Scheiner, 

Antonín Švehla, Renata Tyršová. 
Večer ze dne 25. října 1917. 

Č O ch ce m ei 

Slov? Nechceme! Veď čo nám lichá chvála, 
keď dal rod v obef na tisíce synov, 
my chceme vedieť dnes, čo kry tá stála! 

I rozhfadief sa chceme nocou stinnou, 
i rána vyčkaf - sviezf si z úrod zeme 
a počuť skočný klepot vlastných mlynovl 

Sme zaslúžili ... rany otvorené 
až zejú .. , pravda naša svetom hrmi, 
nuž prosit? Nikdy nebudeme! 

Jak dvíha tem a ten náš Kriváň strmý, 
tak my ... len svoje vlastné žiadame si, 
by kvieta naše nechradlo viac v trni. 

Nech sadnú zore na tatránske tesy ... 
Slov? Nechceme! Veď čo nám. lichá chvála? 
My chceme vedief dnes, čo krv tá stála!! 

Martin Rázus: Ho;, zem drahá •.. 
15. září 1917. 

:Jf 

Z los tMa ď arů. 

Maďarský Hst "Pesti Hirlap" ze dne 30. záři 
1911 píše takto: 

"Češi! Jsou blázni, nebo svatí, vlastenci, nebo 
povstalci a zrádci? Na otázky tyto odpověděti 
jest ne; povolaněj ší a nej kompetentněj ší národ 
maďarský. A nikdo nemůže protestovati proti na
šemu úsudku a vměšování, neboť dnešní česká 
politika pokouší se nejen vyzvednouti rakouský 
stát ze základů, ale i jest odvážným útokem na 
integritu Uher. V boji českého lidu mnozí vidí 
analogii s bojem maďarského národa - zvláště 
poHtikovéčeští a historikové. - Tato analogie 
jest zdánlivá a povrchní. Maďarský stát nezanikl 
nikdy úplně - definitivně - jako české králov
ství od tří set let. Maďarský národ neztratil 
nikdy suverenity, vždy jako panující rasa dělil 
se o osud s králem a s ním společně s žij ícími 
národy. Nikdy nepodařilo se vtlačiti jej do kon
strukce státní s jinými národy, ježto maďarský 
národ neporazili nikdy tak, že by byl nucen hol
dovati cizí moci. Češi od tří set let se krčí, množí 
se, avšak za samostatnost státní nedali v sázku 
svou kůži. Boj ovali za svou řeč, za svou kulturu, 
hráli koncerty - nejvýše koncerty! - byli auto
nomisté, federalisté, někdy - někdy pojala je 

touha i po korunovaci královské, avšak nikdy 
neobětovali ani kapky krve za myšlenku, kterou 
se nyní opili, pobouřili, aby avanžovali v Ra
kousku na neodvislý stát vedoucí a tak aby zbo
řili konstrukci monarchie, rakouského němectví 
hegemonii a aby potopili maďarský stát a úlohu 
maďarského státu tam, kde český lid od bitvy 
na Bílé hoře trpí. Cestu svobody a neodvislosti 
vytyčili si Češi velmi pohodlně. Po staletí hodo
vaH na ohništi utlačených národů. Nejtlustší 
kuchyňská selátka vídeňského dvora z nich se 
rekrutují. Oni byH "vysoká" státní aristokracie; 
převážná většina úřednictva ministerstva voj en
stvi jsou i dnes Češi. Na Uhry vždy cenili zuby. 
Lupičové českého hnutí husitského přivodili pro 
Uhry nejvíce zahanbující dobu. Po maďarském 
boji za svobodu posluhovali Češi největším 
tryznitelŮffi a vykořisťovatelům maďarského ná
roda. Nikdy nešetřili klidu jiného národa, nikdy 
nectili svobody jiných národů. Co má říci po 
tom všem Maďar o hoji Čechů za svobodu, jenž 
vznikl z prodajnosti, nevěry, věrolomnosti a 
zrady? Není nutno, abychom z hloubi hrdla pro
testovaH proti tomu, aby jejich boj za svobodu 
nestavěli do jedné řady s bojem jiných ná
rodů, hlavně Maďara, který nikdy nehřešil proti 
svobodě, nezávislosti, cti a jistotě majetku ji
ných národů. Jaká jest to zvrácenost, přirovná
vati Kramáře, Masaryky a Klofáče k Rákóczymu 
a Košutovi! Pozorujíce události v Rakousku, vi
díme, že ani nejodpornější dodavatelé armády ne
využitkovávají válečné konjunktury tak, jako 
čeští hrdinové za svobodu. Hroznějšího obrazu 
nemůžeme si ani představiti. Tlačeni nepřítelem, 
zaliti krví, trýzněni utrpením, bojují národové 
monarchie. za svůj život, mezitím co nejbohatší, 
nejtlustší s ďábelským úšklebkem dívá se na 
lomcování nás všech. Společný nepřítel jest mu 
zvláštním přítelem, neodstraší ho žalář, ani ši
benice, opovrhuje milostí, chechtá se smrti. 

Této mrzké práce nelze již dále pozorovati 
nečinně1 Nikdy nevolali jsme po žaláři, katovi 
a šibenici, avšak žádáme právo, spravedlnost, 
pořádek, vládu cti, mír národů. Maďarský stát, 
rakouský stát a důstojnost společného vládce 
nestrpí dále zradu českých povstalců - rebelů! 
Pohlížíme na vládu uherskou a rakouskou, jejíž 
nečinnost a neodvážnost stupňuje jen naši zne
pokojenost a naše obavy. Ministr císařského 
domu, pan "kancléř", je na honě v lesích maďar
skéhokrále. Nemá ani potuchy, jak tato jeho ča
sová zábava stupňuje jeho popularitu a naši dů
věru k němu. Neb aby raději střelil kozla zde, 
nežli v poušti vnitřní krise monarchie? 

Venkov ze dne 13. října 11917. 

Vdá I c e Z o. r 1 nám zem ě Z a s lí b e n á. 
] s m e j í hod n ii 

Je nám třeba nezištné 
a neodkladné obětavosti. 

Není vznešenější chvíle v dějinách, než je ta, 
kdy utlačovaný národ vzepial se horce a j ed
notně ke svému vrcholnému určení, .ke své touze 
po svobodném vývoj i. 

My nyní žijeme tyto svaté hodiny. 
Chodíme všichni s důvěrou v duši, zasvěceni 

velké myšlence, všichni jsme ochotni trpěti· a 
odříkati se pro posvátný sen, který stane se 
plodnou skutečností. 

V dálce září nám země zaslíbená. Jsme jí 
hodni? Zasluhujeme si, abychom do ní vešli? 

iNebo máme si ještě mnoho zasloužiti? Mezi je
jími světly a mezi dnešním dnem leží řada tem
ných dní, plných strádání, jimiž dlužno projíti, 
jímiž nutno provésti národ. Kdo je národ? Jsou 
to jen majetní? Vyvolení? Jsou to jen sytí? Jsou 
to jen někteří? Nikoliv! Jsme to bez výjimky 
všichni. Jsou to i ti, jimž bylo dáno, aby spravo
vali půdu otců našich, i ti, na něž se nedostalo, 
i bezzemci. 

Praha královská, zářivý střed země, Praha, 
které lid říká máti a zlatá, Praha velkoměsto 
hyne. V jejích předměstích, v ulicích chudiny, 
v bytech malých živnostníků a úředníků vznikla 
nepředstavitelná bída a hlad. 

Slyšíme hlasy tisíců mroucích matek, které 
odříkají se pro své děti posledního sousta, sly
šíme jchý, prosebný pláč tisíců hynoucích dětí, 
které prosí úpěnlivě: "Nedejte nám zahy
nouti!" 

České dítě usíná a omdlévá ve škole hladem. 
Jeho polooděná a hladová matka prostává 
sychravou, deštivou noc na nekonečné frontě, 
aby získala sousto jídla, které jen o chvíli pro
dlužuje umírání její rodiny a její boj s vtíravou 
tuberkulosou. 

A přece každý tento český žívot jest nám 
stejně drahocenný a stejně potřebný. Nutno za
chovati živitele rodinám, matky dětem a děti 
budoucnosti. 

Víme dnes, že nesmíme spoléhati na nikoho 
jiného, než na sebe. Víme dnes, že každý z nás 
je odpověden za všechny, že jsme povinni si 
úplným souručenstvím, že dlužno dnes smísiti 
s rychlým činem jednotnou prosbu ke všem, kdož 
dovedou se vcítiti do utrpení lidu svého: "Ne
dejme zahynouti!" 

Jenám třeba nezištné a neodkladné oběta
vosti, všech našich sil, všeho odříkání, veškeré 
mravní síly, abychom odvrátili se od sebe a da
rovali se bratřím. Je nám třeba, abychom tím 
nejlepším a nejčistším, co je v nás, zvítězili nad 
sobectvím, nad lakotou, nad požitkářstvím a 
abychom dobrotou a láskou, povýšeni soucitem, 
zachránili všechny strádající a bez viny zmíra
jící, abychom je zachránili stejně jako sebe pro 
lepší příští. 
Vězme, že v dnešním strašném nebezpečí není 

mého a tvého, že je společné národní jmění jako 
je společné národní trpění, že není rozdílu mezi 
námi a jimi, že jsme sami tím hladovějícím lidem 
a 'že sobě bychom ublížili, kdybychom dali 
bratrovi trpěti. 

(K výzvě "Českého srdce" píše Rzižena Svobodová.) 
Večer ze dne 26. ŤÍ;na 1917. 
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Č e h o z v I á š t ě t,ř e b a! 

Vedle Staroměstského náměstí s pomníkem 
Husovým má také Václavské náměstí svůj 
zvláštní význam ve válečných vzpomínkách. 
Chodívali i sme tam prvá dvě léta číst válečné 
zprávy, potom ~e třeba už ani nečetly, ale cho
dili jsme přece, našel se tam vždy nějaký dobrý 

,známý, vyměnilo se slovo, stiskla pravice .... 
Co jsme se navzpomínali, jak širokým tím boule
var dem hlaholívala jásavá radost sokolských 
průvodů a kolik našich hochů, kteří v nich kdysi 
kráčívalí švÍžně a bujaře, spí daleko. daleko od 
nás svůj věčný sen! A do stesku vždy dechla 
naděje, že na Václavském náměstí jednou za
hlaholí česká radost a české nadšení zase, Stalo 
se tak dříve, než bychom byli před rokem tušili. 
Stalo se tak dokonce za války. V pondělí dne 
15. října večer isme tudy vedli dra Kramáře do 
Prahy. Kdo byl toho večera na Václavském ná
městí, nikdy nezapomene! Řečníci na uvítacím 
večírku Kramářově se znova a znova vraceli 
k těmto chvílím Kramářova návratu mezi nás a 
znova a znova ukazovali, že český lid pozdravil 
Kramáře způsobem tak radostným a slavným, 
jakým národové vítají jen zřídka kdy. Bylo též 
řečeno, že jásot shromážděného lidu náležel 
nejen osobě Kramářově, ale i všem jeho poli
tickým spoluvězňům, Rašínovi, Preissovi, Duš
kovi, Dykovi, Červinkovi. Nebyli vězením hnuti, 
vrátili se mezi nás nezlomeni. Ale nejen muži, 
dnes právem slavení, nýbrž i mnozí naši malí 
bezejmenní lidé, muži i ženy, věznění, týraní, 
mučení, zůstali nezlomeni. Také tito malí, beze
jmenní projevili sílu charakteru. A také jim ná
ležel jásavý pozdrav lidu dne 15. října; lid 
obnažil hlavy před silou charakteru vůbec. Jeho 
projev nabývá tím morálního významu, který 
chci několika slovy vytknouti; 
Před válkou bylo v naší povaze mnoho ne

hezkého, poníženého a vypočítavého. Válka uká
zala, co se může státi i z mužů, stoj ících v po
předí našeho života, nemají-li mravní hloubky 
a síly. Nejeden, od něhož bychom byH podle jeho 
společenské váhy očekávali, že bude celým 
mužem, projevil bohužel duši bud obojetnou, 
bud otrockou. Nelze jistě jménem národa 
každému diktovat, aby na důkaz osobní odvahy 
hledal za nejhorších dob příležitosti, která by ho 
učinila politickým mučedníkem. Ale jednoho lze 
vším právem žádat: aby v svou chvíli důstojně 
mlčel, v svou chvílí mluvil, vždycky pak měl jen 
jednu barvu! Je k tomu ovšem třeba, aby muž 
byl mužem; osobně i národně sebevědomým, 
který v svém nitru celý dějinný vývoj národa 
zažil a hluboce prociťuje, po jeho svobodě ho
roucně touží, podle slov Staškových dovede i mi
lovat i nenávidět a pro zájmy osobní s cítěním a 
tužbami národními nikdy nesmlouvá. 

Přes trapné výjimky z některých našich vrstev 
český lid a česká duše tvořivá, jak výstižně na
psal Šalda, v tvrdé zkoušce doby dobře obstáli. 
V své chvíli jsme promluvili a za program ze dne 
30. května jsme se postavili s ohněm. Za ním 
třeba ted stát kdekomu, muži, ženě duší ne
obojetnou a neponíženou! Síly charakteru pře
devším třeba! Jí se stala velkou naše minuIQst,· 

272 

jí se může státi silnou naše budoucnost. A síle 
charakteru lid shromážděný dne 15. října na 
Václavském náměstí jásal vstříc jako záruce své 
svobody! 
Národní listy ze dne 28. října 1917. Dr. L. Syllaba. 

Česká otázka na socialistické 
mírové konferenci Ve Štokholmu 

r. 191 7. 

Výkonný výbor československé dělnické 
strany sociálnědemokratické usnesl se vyho
věti pozvání holandsko-skandinavského socia
listického komité a obeslati mírovou socialistic
kou konferenci ve Štokholmu, konanou v době 
od 19. května do 10. června 1917. Zastoupe
ním strany byli pověřeni soudruzi Habrman, 
Němec a Smeral. 

Válka se do nekonečna protahovala. Hrozila 
převaliti se do čtvrtého roku. únava obyvatel
stva rostla. Všude. V státech válku vedoucích 
i v zemích neutrálních. Vysílením krve, stále 
rostoucími hospodářskými nedostatky a vzmá
hajícím se vědomím v lidu, že pokračování ve 
válečném běsnění musí býti učiněna přítrž. 
T ouha po míru a po novém uspořádání poměrů 
pociťovala se stále mocněji. Vznikla z ní 
myšlenka svolati socialistickou mírovou kon
ferenci v Štokholmu. 

Byla provázena nedůvěrou; byla vyslovována 
podezření, že jest dílem stranických zájmů vál
čících stran. V zemích Dohody byla označována 
za věc Berlína a Vídně, v táboře ústředních 
mocností byly šířeny zprávy, že má býti konfe
rencí působeno ku prospěchu Dohody. 

Přes neobyčejně veliké obtíže, jež bylo pře
konati socialistickým stranám v rozháraných 
válečných poměrech, obeslalo konferenci v štok
holmu 32 socialistických stran z 22 států a zemí. 

Svolavateli za holandsko-skandinavské so
cialistické komité byli: za Švédsko Branting, 
MoIler a Soderberg, za Holandsko T roelstra, 
Albarda, Van Kol, za Dánsko Stauning, N. 
Bang, za Norsko Vidnes. Camille Huysmans, 
tajemník mezinárodního socialistického úřadu, 
byl účasten všech konferenčních prací za so
cialistickou internacionálu. 

Mocnou vzpruhou ke svolání konference mí
rové v štokholmu byla vítězná proticarská 
březnová ruská revoluce z r. 1917. V jejím čele 
stály všecky ruské politické strany, mezi nimiž 
socialisté měli značnou převahu. Petrohradský 
dělnický a vojenský výbor vydal plamennou 
výzvu k socialistům celého světa, podepsanou 
předsedou Čeidzem, meňševíkem. Byl jí volán 
socialistický proletariát celého světa k zákroku 
proti válce a k sjednání míru bez imperialistic
kých aneksL 

Rozhodující činitelé, vlády válčících států, 
přáli si také konec války. Každá z válčících 
stran představovala si ovšem mírové podmínky 
jinak. Berlín, Vídeň a Pešf věřily v diktování 
podmínek vítězného míru, ježto na válečných 
polích měli do té doby vojenské úspěchy. Do
hoda počítala s konečným vyčerpáním odpůrců 

a s jejich porážkou; připravovala další vedení 
války, až do zhrouceni nepřátelských vojen
ských a hospodářských sil. 

V české veřejnosti nebylo důvěry k štok
holmské konferenci. V občanských kruzích čes
kých, počitajích s výsledky odboje doma a za 
hranicemi, převládala obava, že v ní zvítězí 
duch říšskoněmeckých, vídeňských a peštských 
socialistů, kteří trvali na zachování habsburské 
monarchie a odkazovali řešení všech důležitých 
otázek, zejména národně a státně politických, 
na dobu po skončeni války. V zachování Ra
kousko-Uherska s Habsburky anebo bez nich 
v jakékoliv formě spatřováno v českých kru
zích nebezpečí pro českou věc. 

Obavy české veřejnosti byly zvýšeny dele
gací dra B. Šmerala, hájícího zachování Ra
kousko-Uherska s Habsburky a potírajícího 
myšlenku zřízení samostatného státu. Tím byla 
proti němu vzbuzena všeobecná nedůvěra, ze
jména též u většiny příslušníků strany sociálně
demokratické, jejímž duševním vůdcem dříve 
byl. 

Tomuto smýšlení byl dán výraz telegramem 
spisovatele Aloise Jiráska a Jaroslava Kvapila 
Českému svazu tohoto protestního obsahu: 
"České spisovatelstvo žádá, aby pan poslanec 

dr. B. Šmeral, prve než odjede na mezinárodní 
konferenci do Štokholmu, vzdal se místopřed
sednictví Českého svazu a v štokholmě nevy
stupoval jakožto mluvčí české politiky a čes
kého národa. Žádáme zároveň, aby tato výhrada 
byla zavčas české veřejnosti výslovným způso
bem oznámena." 

Protest tento vzrušil českou veřejnost. Byl 
pojímán jako ohrazení proti možnému vystou
pení dra B. Šmerala v duchu jeho dosavadní 
politiky rakouské a habsburské, aniž však byl 
zahrocen proti sociální demokracii. 
Mně bylo telegramem spisovatele Jaroslava 

Kvapila vysloveno k cestě do Šlokholmu přání 
zdaru. Nevím, zdali tato událost či jiná příčina 
rozhodla, že dr. B. šmeral nejel se mnou a sou
druhem Němcem. Přijel za námi o několik dní 
později. 

Na cestu jsem se vydal ochotně a rád. Jak 
poměry dovolovaly, zabezpečil jsem rodinu, 
rozhodnuv S'Z, že se nevrátím, že se připojím 
k zahraničr.ímu odboji. Vedením strany mi ne
byly dány určité pokyny. Ponechána mi byla 
volnost. Jednání výkonného výboru strany, 
v němž obeslánísociaHstické mírové konfe
rence v štokholmu bylo usneseno, i sem nebyl 
přítomen. Se soudr. Němcem a drem B. Šme
ralem jsem se o postupu nesmluvil. S drem B. 
Šmeralem jsme byli již politicky rozdvojeni. 
Sám jsem si určil zachovávati, pokud to bude 
v souhlasu s mým stanoviskem k české věci, 
takový postup, aby se usnesení stala jedno
myslně. Aby bylo zabráněno všemu, čeho by se 
mohl rakouský a maďarský tisk zmocniti k. pro
hlášení, že na socialistické mírové konferenci 
v štokholmě levý směr české politiky zůstal 
v menšině a že česká sociální demokracie a 
české dělnictvo není pro radikální řešeni 

otázky, nenj proti Rakousku a Habsburkům a 
není pro postup ve smyslu československé re
voluce a pro samostatný stát. Také vedoucí 
členové domácího odboje, Antonín Švehla a 
dr. Šámal, s nimiž jsem byl ve styku, nevyslovili 
určitých přání. "Jedte," pravili, "a jednejte jak 
za nejlepší uznáte. úplně vám důvěřujeme." 

Cesta byla dosti svízelná. Na hranicích jsme 
žili pod prohlídkovou torturou. 

Všecko tištěné nám bylo odebráno a posláno 
na udanou adresu zpátky do Čech. 1'omuto 
osudu neušla ani kniha "Rousseau, Kant und 
Herder uber den ewigen F rieden", již mi při 
loučení na nynějším nádraží Masarykově vě
noval k prostudování a ukrácení c~víle Ant. 
Švehla; neušel mu ani popis města Stokholmu. 
ba ani německo-švédský slovníček. I vložky 
v klobouku upravené z novinářského papíru 
byly zkonfiskovány a putovaly s ostatními 
věcmi do Plzně zpět. Peníze přepočítány a po 
důkladné prohlídce zavazadel mohli jsme v Pod
moklech~astoupiti do německého vlaku. 

Ještě přísnější prohlídce byH jsme podrobeni 
v německém přístavu Swinemunde, odkud isme 
se přeplavili do švédského přístavu Malmo. 
Naše zavazadla byla otevřena a kus po kuse 
z jejich obsahu byl německými zřízenci a vojáky 
bedlivě prohlédnut. Potom nás odvedli do ma
lých cel, kde nám bylo nařízeno vysvléci se do 
naha. Voják nám pozorně a pátravě prohlédl, 
jako při asentýrce, celé tělo se všech stran, 
vpředu i vzadu, vlasy, uši, ústa. Bedlivě pro
slídil oblek, boty, prádlo, jež nám potom kus 
po kuse dával, a my jsme se oblékali. Po této 
neobyčejně přísné prohlídce byli jsme pro
puštěni, a mohli jsme jíti se zavazadly dále 
k lodnímu stanovišti. 

Oddychli jsme si, když jsme vstoupili na lod, 
jež nás měla přeplaviti na druhý břeh Evropy 
a války. Mně bylo jako člověku, kterému byly 
otevřeny po dlouhé vazbě brány vězení. Po
cítil jsem v tom okamžiku také vážnost svého 
postavení. "Vrátíš-li se kdy ještě do kruhu své 
rodiny, svých známých a přátel? Vyvinou-li se 
poměry a události nepříznivě v případě, že 
zůstanu za hranicemi, nevrátíš se už asi do 
vlasti. Budeš organisovati odboj v české zahra
niční mládeži proti Rakousku a Habsburk'lm 
všemi zbraněmi." 

V štokholmu jsme se ubytovali v hotelu Con
tinental, naproti nádraží. Za malý okamžik po 
vstoupení do vykázaného pokoje byl mi ode
vzdán dopis, v němž mi profesor Prokop Maxa, 
po převratu náš vyslanec ve Varšavě, oznamo
val, že mešká v hlavním městě Švédska v za
stoupení Národní rady československé v Ky
jevě a přeje si se mnou mluviti. 

Příteli Němcovi jsem o tomto dopisu nic ne
řekl. Nechtěl jsem v něm vzbuditi podezření, 
že za jeho zády, vedle poslání, daného stranou, 
udržuji styky s někým a věnuji se činnosti jemu 
neznámé. Považoval jsem za svou povinnost 
vyvarovati se všeho, co by mohlo mezi námi 
vzbuditi nedůvěru. Vzájemná úcta a dlouhé 
osobní přátelství toho vyžadovaly. Nebylo ani 
mým přáním, pokud toho nevyžadoval pro
spěch věci a neprojevila se nutnost toho, zata-
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hovati kohokoliv do důvěrných jednání a k od
povědnosti z činnosti, považované v tehdej ší 
době za velezradu a trestané jako velezrada 
Rozhodl jsem se teprve po rozmluvě s profe~ 
sorem Maxou a po úradě s ním které věci 
mohou býti oběma soudruhům, Ně~covi a Šme
ralovi, oznámeny, aby se předešlo všem obtížím 
a možným nepříjemnostem. 

Uznal jsem proto za nejvýhodnější uspíšiti 
rozmluvu s profesorem Maxou, vše s ním smlu
viti, aby vzájemný styk byl nenápadný, aby 
~ylo z~b~án~~? domyslům, že mezi mnou a jím 
Jest duVernejSl pomer, a hlavně aby nedošlo 
k náhodným překvapením, ztěžujícím anebo 
dokonce znemožňujícím dobré styky a splněni 
úkolů naší zahraniční cesty. 

víru hluboko v jeho duši vrytou že nastala ve
liká dějinná doba osvobození. • 
. Pokud jde o stav české politiky doma, uvedl 
Jsem: ye yšech ~eských politických stranách 
doma JSou Jednothvi poslanci a politikové kteří 
si přejí řešení české otázky v rámci Rakouska 
a s Habsburky. Mnozí jsou nerozhodní. Značná 
část vlivných poslanců a politiků smýšlí však 
a působí v duchu odboje, jest vědomě a roz
hodně proti jakémukoliv kompromisu a jest 
odhodlána vésti boj až do konce až do dosa
ž:n~. samo~tat~ého státu. Vysvě'tlil jsem, že 
vetsma zakomtých zástupců českého lidu 
oprávněných jednati a rozhodovati o osudu ná~ 
roda, staví se zjevně odbojně proti dosavad
nímu státnímu právnímu řádu a jest pro ře-Časná hodina ranní dne příštího jevila se mi 

proto nejpříhodnější k vykonání návštěvy 
u zástupce Národní rady. Tak se stalo. Po tram
potách vykonané cesty ulehl jsem večer unaven 
a ihne~ jsem usnul, jako by mě do vody hodil. 

Procltnuv, shledal jsem k nemalé mrzutosti 
~e jse~ asi ~asp?-I. Byl už jasný, bílý den. Kolík 
Je hodIn? Sahl Jsem po hodinkách. Stály! Po
slouchal jsem, abych podle ruchu v hotelu mohl 
~osouditi, kolik jest. asi ho~~n. V hotelu bylo 
tIcho, mrtvo. "Bua Jak bua, rozhodl jsem se 
"půjdeš!" , 

Oblek, v němž jsem přijel, nechal jsem viseti 
na cho~.b~ a boty státi u dveří. PřevlékI jsem 
~e do JIneho obleku. Za několik málo minut 
Jsem byl hotov a -octl jsem se na ulici. 

Co to? Byla k n.emalému mému překvapení 
~iduprázdná a pustá. Zívé duše nebylo vidět. 
Zádný povoz, nic. Ulice jako po vymření. "Jsou 
to tady ospalci!" ulehčil jsem si, "jest už dávno 
bílý den a všecko to spU" 
v~?tel, ~ němž p;rofesor Maxa bydlil, nebyl 

pnhs vzdalen. Byl ještě zavřen. Zazvonil jsem. 
Za hezkou chvíli se přiloudal domovník a 
otevřel. Na můj dotaz, bydlí-li v hotelu profesor 
Maxa z Petrohradu, přisvědčil a pokynuv rukou 
!1kázal, na které straně je pokoj hosta, po němž 
Jsem se ptal, a zároveň mi řekl jeho číslo. 

.. 
Za malý okamžik jsme se s profesorem Maxou 

pozdravili. Zůstali jsme pohromadě několik 
hod~n ~ vyslechli jsme navzájem svoje zprávy. 

Ja Jsem podal profesoru Maxovi výklad 
~ st~vu .česk~ politiky a o smýšlení českého 
~ldu, Jak Jsem J~ v tu dobu znal. O svém poslání 
Jsem uvedl, že Jsem byl vyslán na socialistickou 
mírovou konferenci za stranu, a mimo to že 
s p~:dní~i čitl~teIi domácího odboje byl jsem 
poveren Jednati ku prospěchu české věci jak 
za dobré uznám. Ze mám podati věrnou zprávu 
o poměrech doma, o smýšlení v lidu a v kruzích 
českých politiků, o způsobilosti Rakouska k dal
šímu vedení války, o prostředcích výživy a 
o jiných věcech, určujících a umožňujících 
úspěšné válčení, aby se mohl odhadnouti 
pravděpodobný okamžik zhroucení sil Ra
kousko-Uherska, jakož i příští události v sou-
ovísIos!~.s ~oneč~ým vyřešením české otázky. 

Vyhcd Jsem Jednomyslné smýšlení českého 
lidu proti válce, Rakousku a Habsburkům, a 
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šení české otázky bez Rakouska a Habsburků. 
Když jsem pak profesoru Maxovi řekl že se 

nemíním navrátiti do Čech, že hodlám ~ůstati 
v ci~ině .a připojit~. se v Rusku neb jinde za 
hramceml k odbOJ!, uvedl on proti tomuto 
mému úmyslu tyto důvody: 

"Nikoli, to nesmíte udělat. Musíte se vrátit 
domů s posláním pro českou politiku doma ve
lice důležitým. Váš zájezd jest první vhodnou 
příležitostí k výměně názorů mezi politiky doma 
a v:?- hr~nicemi., !éto příležitosti se musí vy
uZlb. Vase poslam bude krátké a stručné. Pro
mluvíte se všemi politicky činnými lidmi, kte
rým důvěřujete a kteří jsou stoupenci domá
cího odboje. Vyřídíte jim pozdrav předsedy Ná
rodní rady československé, profesora T. G. Ma-. 
saryka. Vysvětlíte jim, že dosavadní politický 
postup doma v duchu odboje musí býti zacho
ván, ježto jedinou možnou základnou našeho 
postupu jest a až do konce války bude jednot ... 
nost české politiky doma, jednotnost smýšlení 
všech českých lidí, zejména jejich zákonných 
zástupců, s politikou zahraničního odboje a 
československé revoluce. To jest podmínkou 
úspěchu. 

Tato jednotnost musí být zachována, nemá-li 
úspěch české věci být ohrožen. Vyřídíte všem 
politikům, aby nekladli váhu na dočasné štěstí 
nebo ne zdar válečný. Nechť se nedají másti 
zprávami, že fronta válčících armád postoupila 
o 10, 20, 100 nebo 300 km na tu neb oftu stranu. 
Věci za hranicemi, smýšlení a přesvědčení 
rozhodujících činitelů v Dohodě J' sou takové že 
. h ' uspěc a vítězství české věci jsou zaručeny. 
Největším a nejdůležitějším příkazem a před
pokladem tohoto vítězství jest zachovati jed. 
notnost v postupu a cílech obou složek české 
politiky, domácího odboje se zahraničním, a to 
proto: kdyby na př. čeští zákonití zástupci, 
poslanci a jiní veřejně uznávaní činitelé české 
politiky projey~H doma jakýmkoliv způsobem, 
ze by souhlasIl! s řešením české otázky s Ra
kouskem a Habsburky, znamenalo by to těžké 
poškození české věci. Rakouští, maďarští a ně
mečtí agentiv cizině by prohlásili, že zahra
niční československý odboj není věrným výra
zem smýšlení československého lidu, že pra
vými jeho představiteli jsou zástupcové lidem 
českým svobodně zvolení a že jen jejich politiku 
a jejich smýšlení lze bráti v úvahu." 

Dále vysvětloval profesor Maxa: "Vyřídíte 
jménem profesora Masaryka a Národní rady 
vzkaz, aby poslanci, politikové. a jiní v~řejni 
činitelé čeští neoblomně setrvalI na zauJatem 
stanovisku nejlevějšího směru české politiky, 
aby s nikým o české věci nejednali, v žádný 
sebe slibnější kompromis s činiteli Rakouska 
a Habsburků nevcházeli, byť byly nabídky 
dynastie sebe lákavější. Kompromisní politikou 
doma byla by česká věc ohrožena. Jediným 
heslem české politiky v Čechách, na Moravě, 
mezi Čechy i Slováky, musí být: Čechoslováci 
si nepřejí žádného kompromisu s Rakouskem 
a s Habsburky; věří pevně ve zřízení samo
statného československého státu, o kterém 
rozhodne na konec pevná a vědomá vůle ná
roda a mírová konference. Všemu ostatnímu 
jest nutno se vyhnouti." 

.. 
Výklad profesora Maxy mě potěšil i zarmoutil. 

Potěšil proto, že byl klidným, jasným a přesvěd
čivým vylíčením stavu české věci s hlediska za
hraniční mocenské politiky, jež po mém soudu 
vylučovalo jakoukoliv pochybnost. Všecko, co 
v Hdu doma a ve mně háralo a tvořilo před
stavu o možnostech budoucnosti, všecky ty sny 
a naděje se jevily překonanými. Pochybnost 
zmizela. Objevil se jasný, zřetelný obraz: válka 
potrvá. ústřední mocností vleklým průběhem 
zápasu spějí k vysílení a k rozvratu. Dohoda 
stálým přibíráním spojenců, nových sil, zkuše
ností válečných pohotovostí a ujasněných roz
hodn~tí dočká se vítězství, po němž přijde re
organisace Evropy. V střední Evropě budou 
zřízeny nové státy, také náš. 

Myšlenky moje zalétly v tuto chvíli, jsouce 
neseny na vlnách dojmů, vzbuzených vypravo
váním profesora Maxy, do krajů domova. Před
stavil jsem si návrat do vlasti zubožené, vy..i 
kradené, zotročené. Viděl jsem hladovějící lid, 
muže, ženy, děti. Viděl isem zotročené masy 
dělnictva v továrnách, pracujících o hladu a 
bídě pod knutou rakouské a maaarské solda
tesky, a viděl jsem tisíce těchto dělníků, úpě
jících pro nepatrné přestupky v žalářích. Viděl 
jsem slídivé oči agentů, špiclů a špehounů, ob
cházejících český lid, aby jej z jeho pohled~ 
usvědčili z velezrady a jiných přestupků a mohlI 
jej hnáti na fronty, k šibenicím, do žalářů, k vy
hladovění aneb k jinému utracení, a odpověděl 
jsem profesoru Maxovi: "Milý profesore Maxo, 
rozloučil jsem se sice s rodinou a přáteli, ale 
vrátím se do Čech, abych splnil poslání, jež mi 
jest pro dobro české věci svěřeno." 

Pamatuji se na některé zprávy, které ~ 
podal prof. Maxa kromě výše uvedených .. NeJ
zajímavějším se mi- jevilo vylíčení orgamsace 
československého odboje za hranicemi. Profesor 
Maxa vykreslil před mým duševním zrakem 
nový obraz. 

Doma spoutáni, hlídáni trapÍči a zotročova
leH, vyhladovělí, beze zpráv a bez poučení 
o tom, co se ve světě děje, byli jsme odkázáni 
jen sami na sebe, za záští proti odpůrcům a ne
přátelům, a· živili jsme se touhami a žhavým 
přáním, aby věc nepřátel ztroskotala a naše 

zvítězila, a napomáhali jsme, aby věci se vy
víjely v tomto směru. Čekali jsme a trpěli, aby 
se lid náš zachoval na dobu, až se naplní dnové 
a přijdou události, ohlašující očekávané zasa
zení posledních ran nepříteli. 

Za hranicemi byl v proudu rušný osvobozen
ský boj. V srdcích Čechů a Slováků ve všech 
zemích za hranicemi probudila se touha po 
činech za svobodu. Duch předků a tradice ce
lých pokolení. oživly. Zápal p~o velíko~ 
myšlenku osvobození zmocml se vsech Čechu 
a Slováků žijících v .nejrůznějších končinách a 
krajích sv_a. S nadšením hlásily se tisíce 
ochotně obětovati všecko, peníze, hrdla, životy 
a statky. Čechoslováci za hranicemi. v Americe, 
ve Švýcarsku, ve Francii. v Rusku a v Halii. 
v zemích skandinavských a všude jinde, kde 
žili a kde je zastihl hlas revoluce českosloven
ské, hlásili se hromadně ke spolupráci a boji. 
Povstaly organisace k šíření myšlenky odboje, 
k sbírání peněz na vedení samostatného osvo
bozenského hnutí a k organisování vlastní 
branné moci revoluce československé. Tato 
branná moc bojovala již po boku spojenců ve 
Francii a jsouc silně vybudována uplatňovala 
se v tu dobu již slavnými činy v Rusku. 

Profesor Maxa mi oznámil, že právě byly 
skončeny v Petrohradě porady předsedy Ná
rodní rady, profesora Masaryka, s francouz
ským ministrem pro střelivo, sociálním demo
kratem Albertem Thomasem. z nichž vyplynula 
smlouva mezi oběma představiteli bojujících 
spojeneckých států, Francie a Československa. 
Bylo ujednáno vypraviti z Ruska značné od
díly československého vojska do Francie. 

Mne těšilo, že první mezistátní smlouvu 
s představiteli příštího našeho státu sjednal a 
podepsal vyslovený socialista. To posílilo 
značně moje sebevědomí, že jako socialista 
jednám správně, účastním-li se odboje a prací 
ke zřízení československého státu. 

Před rozchodem jsme smluvili s Maxou, že 
bude odpoledne mne a přítele Němce stopovati 
a že vejde za námi do místnosti, do níž zamí
říme, a že se k nám přidá jako při náhodném 
setkání s krajany v cizině. Návrh tento jsem 
učinil, abych zaplašil podezření ze spojenectví 
s profesorem Maxou. Setkání a seznám~ní 
s vyslancem Národní rady stalo se týž den, Jak 
bylo smluveno. 

.. 
Když jsem se vracel do svého bytu, bylo 

v ulicích jíž živo. Obvyklý velkoměstský ruch 
byl v plném proudu. Nahlédl jsem do vstupní 
síně hotelu. Přítel Němec tam právě snídal. 
Přisedl jsem k němu. Přivítal mě kamarádsky: 

Tak už jsi vstal? Ty máš opravdu závidění
hodné spaní! Já sám jsem spal dobře až do rána. 
Potom jsem se umyl a oblékl. V tvém pokojíku 
bylo stále ticho. I řekl js:m si: v~echáš ho ~pát. 
Je po cestě unaven. Ať s10dpocme. A ~al Jse~ 
se do člení německého propagačního tisku. Tl 
Němci vyházejí peněz na tisk! Ale mýlí se. Ni
koho na to nenachytají. Když jsem to všecko 
přečetl a vyhlédl na chodbu, viděl j~em stále 
tvoje šaty na dveřích a boty dole, 1 rozhodl 
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isem se sejíti dolů k snídani. Tak ses konečně 
vyspal." 

Zamluvil jsem svůj dlouhý spánek rozhovo
rem o jiných věcech. O mé ranní návštěvě 
u prof. Maxy nedověděl se ani přítel Němec ani 
dr. Šmeral. 

V podvečer jsme se procházeli městem. Pro
fesor Maxa nás následoval zpovzdálí. 

"Poslouchej, Toníku," navrhoval jsem, .. je 
čertovské teplo, nemyslíš? Což abychom někam 
zašli do chládku? Mohli bychom také hned po
večeřet. N achodili jsme se dost a je už po šesté 
hodině." 

"Když myslíš," odvětil tázaný. "Sklenička 
piva a něco k snědku neuškodí." 

Za chvíli jsme seděli v menší předměstské 
občanské restauraci. Sotva jsme usedli ke stolu 
a číšník přinesl každému skleničku piva, při
stoupil k nám jakýsi pán a pozdravil přítele 
Němce, aniž si mne povšiml: 

.. Moje poklona, pane poslanče. Promiňte, jste 
pan poslanec Němec z Prahy, redaktor Práva 
lidu, není-liž pravda? Já jsem profesor Maxa, 
spolupracovník Času. Známe se přece, pane 
poslanče, potkávali jsme se ve vaší tiskárně, 
když se tam tiskl Čas." Přítel Němec se na pro
fesora upamatoval, představil mě a vybídl ho, 
je-li mu libo, aby si k nám přisedl. To se stalo. 
Po tomto "náhodném" setkání byl profesor Maxa 
naším stálým průvodcem a společníkem až do 
příjezdu dr. Šmerala. I potom. Tak se náš styk 
s profesorem Maxou stal nenápadným a byl 
velmi častý, aniž vzbudil zvláštní pozornost. 

* 
Avšak přece. Přítel Němec pojal k profeso

rovi nedůvěru. A netajil se tím přede mnou. 
Naopak, projevil se velice úpřímně. 

"Poslouchej, Gusto," obrátil se na mne při 
snídani, "ten profesor Maxa je podle všeho jistě 
hodný a pořádný člověk. A je zejména dobrým 
společníkem. Musíme však býti opatrní. Je válka. 
Špehů je tu jako kobylek. My se vrátíme domů, 
a proto myslím, že nám nemůže být jedno, s kým 
se tady stýkáme. O profesoru Maxovi vlastně nic 
nevíme. Jeho řeči jsou podivné. Každé jeho 
slovo i e velezrada. Což tě nenapadlo, proč asi 
sem přišel, co tu dělá, za jakými cíli jde a ze
jména kdo jeho zdejší pobyt platí? Pověděl nám, 
že jetu několik měsíců a podle všeho nej eví 
přání ani potřebu odjeti. Co tomu říkáš?" 

"Z duše mi mlUVÍŠ, soudruhu," vpadl jsem do 
vnucené úlohy. "Také mně jsou osobnost a počÍ
nání pana profesora Maxy záhadné. Ty ho znáš 
aspoň z Prahy, ale já jsem toho pána vůbec 
nikdy neviděl, až zde." 

"Už to mám, Toníku," pokračoval jsem. "Až 
se k nám dnes pan profesor připojí, navrhneme 
mu výlet na některý z četných ostrovů. Pokud jej 
známe, jest prof. Maxa velmi ochotný a naši na
bídku nezamítne. Vyhledáme si příhodné místo, 
. aby nás nemohl nikdo vyslechnouti, a já mu bez 
obalu předložím tyto otázky: proč sem přijel, co 
tu dělá a kdo platí jeho pobyt zde? Ptáček bude 
lapen. Co je nám do něhol Nic. Nahlédneme mu 
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do karet, a budeme moci přímo říci, přejeme-li 
si dalších styků s ním, či nikoliv." 

Přítel Němec souhlasil. Profesor Maxa, jejž 
jsem do plánu zasvětil, přijal nabídku k vý
letu, a druhý den po obědě byl úmysl proveden. 
Sešlí i sme se na nábřeží v určitou hodinu a po 
dvouhodinové asi plavbě přijeli jsme do přístavu 
jednoho z četných ostrovů v zátoce štokholmské, 
jehož i méno mi vyprchalo z paměti. 

Procházka po ostrově, jenž patrně byl výlet
ním místem, nás osvěžila. V jedné z četných ka
váren, téměř liduprázdných, ježto byl všední 
den, zastavili jsme se na kávu. Po kratším od
počinku zvedli jsme se a zamířili jsme k neda
lekému lesíku na návrší. Na vyvýšeném pahorku, 
s něhož byl volný rozhled na všechny strany, 
jsme se zastavili. 

Bylo parné letní odpoledne. Svlékli jsme ka
báty, odepj ali límce a položili se do hebké lesní 
trávy. Kam zrak sahal, nebylo viděti člověka. 
Zapálili i sme si doutníky a tak nastal příhodný 
okamžik k výslechu prof. Maxy. Oslovil jsem ho: 

"Pane profesore, promiňte, chci Vám dát ně
kolik otázek a prosím, abyste nám na ně odpo
věděl upřímně a bez obalu, tak. i ak budou dá. 
vány. Shodli jsme se na tom se soudruhem 
Němcem." 

"Prosím, pánové," projevil ochotu profesor 
Maxa, použiv mé kratší pomlčky; "odpovím rád 
na všecky vaše otázky a podám o všech věcech, 
pokud mně jsou známy, náležité vysvětlení." 

"Uznáte sám," pokračoval jsem, "že my vás 
vlastně neznáme. Já jsem vás jakživ předtím ne
spatřil. Přítel Němec se na vás pamatuje jen 
z náhodného setkání na cestě do tiskárny Práva 
lidu v Praze. Do štokholmu jsme přijeli za cíli 
politickými, na socialistickou mírovou konferenci, 
s úmyslem navrátiti se domů a podati straně a 
politickým činitelům zprávu o výsledcích naší 
zahraniční cesty. Jest vám známo - sám jste 
nás na to upozornil - že jsme sledováni a ob. 
klopeni špiony všech států, ústředních mocnosti 
i dohody. Musíme proto dbáti opatrnosti, ze
jména však při stycích s osobnostmi mimo zdejší 
socialistické kruhy. Proto jsme se usnesli s pří
telem Němcem zeptati se vás bez obalu a přímo: 
Za iakým účelem jste přijel do štokholmu? Za
vedla vás sem náhoda, či i ste někým vyslán, a 
je-li tomu tak, kým, s jakým posláním, a ko
nečně, kdo hradí vydání cesty sem a váš pobyt 

d 1" z e. 
Profesor Maxa se posadil, aby mohl pohodlněji 

započíti svůj výklad. Já a přítel Němec jsme zů
stali ležet. To se mohlo chápat jako rozpačitost, 
do níž jsme se přivedli otázkami, jež jsem dal 
našemu výletnímu společníkovi. 

"Pánové," ujal se slova profesor Maxa, "ne
nalézám dosti vhodných a mou vděčnost vyjadřu
jících slov za otázky, které mi dal Habrman. 
Hnětlo mě velmi, že se mi nenaskytla dosud 
vhodná příležitost, abych vám podal z vlastního 
rozhodnutí vysvětlení o účelu mého pobytu zdej
šího a o svém poslání. Měl jsem proč báti se, že 
byste se, byvše o tom jinak zpraveni, mohli do
mnívati, že jsem se chtěl vetříti ve vaši důvě. 
řivost, aniž jste byH poučeni, s kým máte co či. 

niti, a aru.ž jste mohli sami svobodně a volně 
zaujmouti stanovisko ke mně i k cílům mého 
poslání." 

"Budu odpovídat na vaše otázky," pokračoval 
vážně mluvčÍ, "podle pořadí, jak byly před
neseny. Jak jsem se dostal do štokholmu, zdali 
náhodou, s cíli soukromými, či zda jsem byl sem 
vyslán něj akým činitelem, který_m a s jakým po
sláním? Nuže, nejel jsem do stokholmu z po
hnutek osobních ani náhodných. Byl jsem vyslán 
Národní radou československou, jejímž před
sedou jest profesor T. G. Masaryk. Národní rada 
soustřeďuje všecky složky revolučního česko
slovenského odboj e za hranicemi. Jsem zde tedy 
v hodnosti vyslance, zástupce a tlumočníka Ná
rodní rady, našeho nejvyššího zahraničního revo
lučního orgánu. S posláním, vcházeti ve styky se 
sociaHstickými delegáty, přijíždějícími na mí
rovou konferenci do štokholmu. Podávati jim vy
světlení a poučení o postupu a cílech česko
slovenské zahraniční politiky, směřující ke zří
zení samostatného československého státu po 
rozbití Rakousko-uherské monarchie a po detro
nisaci Habsburků. Ve smyslu tohoto svého po
slání vešel jsem ve styky s vedoucími činiteli 
holandsko-skandinavského socialistického míro
vého sj ezdu. Stýkám se často s Camillem 
Huysmansem, tajemníkem socialistické interna
cionály a organisátorem mírové konference, 
s Hjalmarem Brantingem a jinými. Oba jsou na
šimi vřelými přáteli. Jsem také v čilých stycích se 
socialistickými delegáty z Německa, .s pravičáky 
i s nezávislými. Tito se chovají k naší věci ne
zaujatě a přátelsky. Pravičáci zdrželivě. Také 
s delegáty jiných socialistických stran a národů 
jsem se stýkal a pokud zde meškají, vyhledávám 
je, hovořím s nimi a působím mezi nimi propa
gačně pro naši věc. S Rusy, Finy, Maďary, Bul
hary a jinými. Jednal j sem také s českými cen
tralisty, s Edou Burianem a Viktorem Steinem. 
Byli zde velmi krotcí. Ve svém memorandu se 
vzchopili k žádosti po národně-kulturní auto
nomii. Když jste, pánové, přijeli vy sem, vešel 
j sem ve smyslu svého poslání ve styku s vámi. 
Ovšem loyálně, poctivě a svědomitě. Bez sebe
menšího úmyslu zatáhnouti vás do něčeho anebo 
politicky zkompromitovati. Jak jste už z výkladu 
jistě vystihli, jako vaše výdaje platí organisace, 
jež vás poslala za hranice, hradí výdaje moje 
organisace, jež mne poslala sem, Československá 
národní rada." 

"Z jakých zdrojů čerpá ta svoje příjmy?" pro
hodil jsem. 
• "Národní rada československá buduje dvě or

ganisace: pomocnou, skládající se z odborů a 
skupin československého odboj e, a brannou. Obě 
tyto organisace jsou v Rusku budovány na zá
kíadech naprosto volného a svobodného rozhod
nutí každého přistoupivšího člena. Zplnomoc
něnci Národní rady jsou vysíláni do zajateckých 
táborů všech končin ohromné říše ruské. Děj e se 
tak nyní se svolením ruské vlády. Do nedávna 
byly nám činěny vládou obtíže. Čechoslováci ne
byli vládními kruhy považováni za spolehlivého 
činitele. Připouštělo se vstupování našich hochů 
za dobrovolce do ruského vojska; organisování 

samostatné československé armády za carské 
vlády povoleno nebylo. 

V zajateckých táborech svolávají naši řečníci 
jménem Národní rady Čechy a SlOVáky. Vy
světlují jim postavení československého lidu, 
jeho snahy a naděje, a snaží se získati je 
buď do pomocné, nebo do bojové organisace. 
Kdo se přihlásil do pomocné organisace, zaváže 
se, že bude jednati v duchu ustanovení Ná
rodní rady a odváděti příspěvky v určitém 
poměru k svému výdělku, pokud jsou tito 
lidé přiděleni k pracím v muničních a vojen
ských továrnách, podnicích a dílnách a j sou za 
svou práci placeni. Z výnosu těchto příspěvků a 
ze sbírek Čechoslováků za hranicemi, zejména 
v Americe, hradí se nutná vydání českosloven
ského zahraničního odboje. Od vlád dohodových 
se peníze zásadně nepřijímají, aby by1!l zacho
vána naprostá nezávislost a volnost. Ceskoslo
venská revoluční akce pečuje co nejpřísněji o to. 
aby se nikdo, ani celková organisace, ani jed
notlivci přijímáním peněz od dohodových vlád 
neocitli v nedůstojné závislosti a služebnosti. 
S největší přísností se dbá, abychom si zacho
vali důstojnost a samostatnost a měli tak právo 
vystupovati jako rovnocenní spoj enci doho
dových států, za žádných okolností však nemohli 
jimi býti považováni za podřízené najatce." 

"Hlásí se všichni Čechoslováci do organisací?" 
tázal se přítel Němec. 

"Nikoliv všichni. Zejména s počátku většina 
váhala. N edůvěřovala v~ci. Mnoho našich kra
janů zajatců bylo rádo, že se zbavili života na 
frontách, očekávali mír a toužili po návratu 
domů. Jednotlivci, ucelení v nazírání a odhod
lání, přistupovali radostně a pomáhali penězi a 
vstupovali s nadšením do bojových organisací. 
Zvláště v poslední době se nám nábor daří." 

"Je ta armáda, totiž ta naše armáda, velká?" 
tázal i sem se. 
"Dokončuje se vybudování první divise a sou

časně pracuj e se o organisaci druhé. Do konce 
roku počítáme s postavením armády v síle čtyři
ceti až padesáti tisíc mužů, vybavené tak, aby 
mohla plniti všecky úkoly a povinnosti samo
statné, pohotové vojenské jednotky. Naši hoši 
jsou v bojích jako lítí čerti. RakuŠané, Maďaři 
a říšskoněmecké vojsko mají z nich vítr. Jest 
radost podívati se na ně! Srdce v těle poskOČÍ, 
když pochodují při přehlídce. Rusové a hlavně 
Rusky mohou na nich oči nechati. Přál bych 
vám viděti naše vojsko v pochodu, jeho postup 
ve sražených řadách s vlajícími prapory česko
slovenských barev, za zvuk!! hudby, vyhrávající 
české a slovenské pochodové písně. Tak třeba 
pluk Jana Žižky z Trocnova, Jana Husa a jiné. 
Jsou nepřekonatelní. Kdyby je tak viděli naši 
doma! Jásali by, plakali by vzrušením, nadšením 
a radostí." . 

"Je to možné?" zvolal jsem vzrušen. "Pluk 
Jana Žižky z Trocnova, Jana Husa? Naše, česko
slovenské voj sko? To je hrozné. Krásně 
hrozné ... " 

Moje obraznost se rozpjala v nejvyšší míře . 
Byl jsem dojat a pohnut. Vybavil se mi v mysli 
obraz z útlého dětství. Viděl jsem pochodovati 
husitské vojsko. V čele mohutná postava jedno-
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okého vůdce Žižky, dále Prokopa Velikého, jak 
jsem si jej vždycky představoval, vysoké postavy, 
s vlajícím vousem, přísného, ale vlídného vze
zření, a za nimi vojsko s jinými význačnými váleč. 
níky husitskými, s korouhvemi a odznaky. Obraz 
v dětství vybájený slil se a srostl s tím, jejž nám 
právě kreslil profesor P. Maxa. Viděl jsem ve 
sražených řadách rychlým krokem pochodovati, 
ba hnáti se kupředu jako bouřlivý živelní příval 
naše vojsko $ výrazem šíleného odhodlání k boji 
v tvářích, s ústy otevřenými námahou, vyrážejí
cími válečný křik, s očima zanícenýma touhou po 
boji. A nad nepřehlednými řadami vojsk. božích 
bojovníků věci československé, vznášely se po
stavy Žižky, Prokopa, Jana Husa ... 

"Abychom šli," vyrušil mě přítel Němec, také 
patrně hluboce dojat. "Pan profesor vyhověl na
šemu přání a vyšel vstříc naší zvědavosti. Víme, 
proč sem přišel, s jakým posláním, i kdo hradí 
jeho zdejší pobyt. Je to všecko velmi zajímavé, 
ale já nevím, jak bychom doma pochodili, kdyby 
se ve Vídni dověděli o našich stycích s odbojníky 
a velezrádci. Viseli bychom jistě. Musíme však 
pomýšlet na návrat, abychom se dostali na loď." 
S dojmy z výkladu profesora Maxy unášela nás 
loď k štokholmu. 

V touž dobu meškali v Štokholmu četní ně
mečtí sociální demokraté, příslušníci obou teh
dejších směrů, scheidemannovci i nezávislí. 
Onino byli námi i členy ostatních delegací po
mHenij s těmito jsme se často a přátelsky stýkali. 

Po příjezdu dr. Šmerala jsme jednou zašli do 
hotelu na kávu. Kolem stolu, u něhož jsme za
sedli, ubírala se postava vysokého muže. 
Dr. Šmeral vstal, zastavil toho muže a přistoupív 
s ním k našemu stolu, představil mi ho slovy: 
"Gusto, zde ti představuji soudruha Heřmana 
Mullera z Berlína, jednoho z nejschopnějších 
a nejvlivnějších soudruhů v Německu," 

A ob:-átív se k Mullerovi představil mě takto: 
"Zde jest soudruh Habrman, člen naší delegace. 
Je radikál. Tebou, soudruhu Mullere, i ostat
ními soudruhy z tvé strany opovrhuje a nenávidí 
vás. Má vás za zrádce socialismu a pracujícího 
lidu. Zejména pro vaše hlasování pro válečné 
potřeby a politiku vaší ve válce vůbec. Nemohu 
tě tedy vyzvati, abys zasedl ke stolu. Habrman by 
to považoval za pohanu sedět ve společnosti 
zrádce," 
Heřman Muller překvapen pohlédl tázavě na 

mne. Považoval jsem za nutné podati vysvětlení 
k výkladu dr. Šmerala. 

"Ano, dr. Šmeral má pravdu," vysvětloval 
jsem. "Nesouhlasím s politikou říšskoněmeckých 
sociálních demokratů v době války. Považuji ji 
za pochybenu. Zatracuji ji co nejrozhodněji. To 
však neznamená, že bych nesnesl tvou přítomnost 
u stolu. Vždyť dr. Šmeral dělá stejnou politiku, 
a jak vidíš, sedím v jeho společnosti. Prosím, 
přeješ-li si, posaď se." Muller tak učinil a vymě
nili isme si názory o otázkách v té době běžných. 
Shledal jsem v soudruhu Heřmanu Mullerovi 
bystrého, pohotového politika a velice milého 
člověka a druha. 

Se soudruhy Karlem Kautským a Eduardem 
Bernsteinem hovořili jsme v štokholmu častěji. 
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Oba tito senioři říšskoněmecké sociální demo
kracie a marxističtí teoretikové šli s nezávislými, 
ačkoliv je od sebe dělily značné názorové roz
díly: Karel Kautsky, pravověrný marxista, 
Eduard Bernstein, kacíř, hlasatel marxistického 
revisionismu. 

Karel Kautsky jest pražský rodák. Se sou
druhem Němcem si dopisoval česky; češtinu ještě 
dosti dobře ovládá. Kdykoliv někoho z nás 
potkal, volal nám přátelsky vstříc: "Nazdar, 
soudruzi! Slovan všude bratry má." 

O české otázce smýšlel sympaticky. Znal po
stavení naše doma i odboj za hranicemi. 
Ujišťoval nás, že pevně věří ve vítězství naší věci. 
Proto, že je spravedlivá. Násilí může osvobození 
národa nebo třídy oddáliti, nikoli znemožniti. 
Jest přesvědčen o konečném úspěchu české věci. 
Neuskutečni-li se naše přání při skončení války, 
stane se tak jistě do desíti let, ujišťoval nás. 
Byli jsme vděční Karlu Kautskému za jeho přá
telská slova a projevenou důvěru v konečný náš 
úspěch. 

Eduard BernsteÍn vykládal pn se.kání 
mně a příteli Němcovi se šibeničním humorem: 

"Přátelé drazí, právě se dovídám, co jsem 
ještě nevěděl, jaký jsem zvrhlík a ničema. Po
dívejte se." a vytáhnuv z notesu výstřižek z pra
vičáckého tisku, předčítal nám jeho obsah, vrcho
lící se v nadávce, že není Němec, nýbrž Čech, 
ježto se v Čechách narodil a odtud vlastně že 
prýští zdroj jeho zrady, spáchané odsuzováním 
vilémovské války. "Horšího mi už nic nelze 
vytknouti, když se objevilo, že jsem Čech. To je 
v očích našich bývalých přátel moje největší 
proviněnU" smál se vesele. 

S nezávislými německými sociálními demo
kraty z říše konali isme konferenci za předsed
nictví dr. Haase, jenž byl před roztržkou strany 
předsedou poslanecké frakce na říšském sněmu 
německém. Z nezávislých bylo přítomno asi osm 
soudruhů, mezi nimi Ledebour a Cohen, vesměs 
delegátů sociaHstické mírové konference. Z nás 
jsem byl přítomen já a soudruh Němec. 

Oba jsme učinili německým soudruhům výklad 
o stavu strany, o hospodářských a sociálních po
měrech u nás a o přáních a nadějích českoslo
venského lidu. . 

Po nás a některých německých soudruzích 
podal dr. Haase vysvětlení o stavu německé so
ciální demokraci~ v říši, odsoudil nejostřejšími 
slovy válku a velmi sympaticky mluvil o české 
otázce. On a jeho přátelé přejí úspěchu české 
věcí. Habsburský; stát byl vybudován a jest 
udržován násilím; lží a podvodem se udržuje. 
Jeho trvání není opodstatněno ani mravními ani 
politickými a mezinárodními důvody. Byl v mi
nulosti a jest v přítomnosti nebezpečím a ohro
žením evropského míru a smetení jeho z řad 
státních formací jest proto nanejvýš žádoucí a 
spravedlivou odplatou i za spoluvinu na vzniku 
světové Války. 

Jednání mezinárodní socialistické konference 
bylo krátké a stručné. Již tehdy, v červnu 1917, 
bylo zřejmo, že nedosáhne úspěchu, jaký její 
osnovaielé očekávali. 

Porady se děly tím způsobem, že byli povoláni 
zástupci té neb oné socialistické strany, zastou
pené v Internacionále, a přednesli svá stanoviska 
a přání socialistickým zástupcům holandsko
skandinavského komitétu. Ve dnech našeho 
jednání meškal ve štokholmu také soudruh 
Vandervelde, tehdejší i pozdější člen vlády bel
gické. V době našich výkladů meškal v témž 
domě, v kterém se konference konala. O tom 
mi pod slibem mlčelivosti pověděl CamiUe 
Huysmans. Byl ovšem podrobně o jednání 
zpraven. Z význačných členů holandsko-skandi
navského mírovéhosocialístického komitétu 
sympatisovali s námi bez výhrad Branting 
a Huysmanns; Troelstra hájil mír stůj co stůj. 
To se vykládalo za stanovisko příznivé ústřed
ním mocnostem. 

S profesorem Maxou jsme se často scházívali 
v noci, když se soudruzi Němec a dr. Šmeral 
odebrali už na lože. 

Jednou jsem byl při takové příležitosti uveden 
do rozpaků. Procházeli jsme se a hovořili jsme 
o rozličných politických událostech. Pojednou 
bila dvanáctá. To nás přimělo skončiti procházku 
ulicemi a jíti domů, Zašlí jsme však ještě na 
kávu. Zanedlouho jsme vyšli opět z kavárny na 
ulici. 

Byl den! "Což jsme se při kávě tak dlouho 
zdrželi?" tázal jsem se udiven profesora. 
Domníval jsem se, že jsme tam nepobyli dlouho 
a nyní je ráno a my jdeme za bílého dne domů. 

"Mýlíte se, příteli," s úsměvem odvětil Maxa. 
"Nevšiml jste si a já jsem vás neupozornil, že 
zde ve Švédsku trvá v létě den 23 hodin a noc 
jen hodinu. V zimě jest zase dlouhá noc a krátký 
den." 

Vysvětlil jsem si údiv z první své návštěvy 
u profesora Maxy v jeho hotelu a překvapení, 
že štokholmští obyvatelé spí až do bílého dne. 

Po příjezdu dr. Šmerala za námi do štokholmu 
obrátil jsem se při jedné noční pochůzce ulicemi 
na Maxu: 

"Pane profesore, budete tak laskav a rozho
voříte se před Šmeralem, jako jste učinil na vý- , 
letě přede mnou a soudruhem Němcem, o revo
lučním odboji a o jeho pomocné a bojové orga
nisaci. Hodně plasticky. Nabídněte se k výkladu 
sám a vyslovte přání, abychom já a přítel Němec 
byli přítomní. Vaše zprávy, alespoň mnohé 
z nich, musí býti využitkovány. Ku prospěchu 
věci jest, aby doma vešly ve známost a půso
bily. Víte, jaký osud stihne důvěrné zprávy. Čím 
důrazněji se žádá, aby se nikomu nic neříkalo, 
tím spíše se.-svěří každý aspoň jednomu ze svých 
nejspolehlivějších přáteli ten učiní podobně a 
ta.jemství koluje do nekonečna. Aby se neproje
vilo, že přinesené zprávy jsou rozšiřovány jen 
mnou a přítelem Němcem, bude dobře, učiníte-li 
podobný výklad před dr. Šmeralem. I on má 
spolehlivé přátele, jimž poví. co slyšel, a tak 
budou vaše informace šířeny i jimi a my budeme 
méně nápadni." Profesor Maxa pochopil můj 
úmysl a schůzka se konala hned druhý den v po
kojíku dr. Šmerala za přítomnosti mé a; přítele 

Němce. Dr. šmeral sám také žádal profesora 
Maxu, jako předseda strany, aby nám učinil 
výklad o činnosti krajanů za hranicemi. 

Dr. Šmeral se asi domníval, že i my, já a sou
druh Němec, po prvé posloucháme profesorovy 
výklady. Dotazoval jsem se a žádal jsem vysvět
lení, abych tento dojem utvrdil. Dr. Šmeral 
s napjatou pozorností poslouchal a jevilo vypra
vování veliký zájem. 

Po výkladu o sjednané mezistátní a vojenské 
smlouvě, ustanovující vyslání československého 
vojska na západní frontu a podepsané za 
Francii Albertem Thomasem, za válčící moc 
československou předsedou Národní rady česko
slovenské profesorem T. G. Masarykem, pro
hlásil dr. Šmeral: 

"Tomu se musí zabrániti. Pojedu za Tho
masem třeba do F rande a vysvětlím mu, jaké ne
dozírné následky by to mělo pro český lid. Vídeň 
by se za to hrozně pomstila. A na výsledek války 
by to nemělo nijakého vlivu." 

Vysvětleni prof. Maxy, že provedení této vo
jenské akce je žádoucí ve prospěch české věd, že 
se jí staneme válečnou mocí a tím spojenci Do
hody, a zajistíme si tak účast v mírové konfe
renci, právo spolurozhodovati a tím i možnost 
hájiti naši věc, nezvrátilo jeho mínění. 

Prohlásil jsem, že pojedu také za Thomasem 
do Francie. Obstará-li si dr. Šmeral pas pomocí 
rakouského vyslanectví, že já si jej opatřím na 
francouzském. 

K provedení tohoto úmyslu ovšem nedošlo. 
Dr. Šmeral žádal Camilla Huysmanse aspoň o za
slání dopisu Thomasovi, ale Huysmans odepřel. 
Byl překvapen bláhovostí tohoto záměru, a mně 
řekl, že nebude Šmeralovi dělat poslíčka. Ostatně 
by u Thomase ani u francouzské vlády nepyl 
dr. Šmeral pochodil. 

Konference, jíž se účastnila naše delegace, ko
nala se dne 26. a 27. června 1917. 

Z nás byl prvním mluvčím dr. Bohumír Šmeral. 
Jeho výklad byl celkem krátký a stručný. V pod. 
statě pravil: 

"Národ československý se octl světovou 
válkou ve zvláštním psychologickém stavu, úplně 
nenormálním. Stal se obětí jakéhosi všeobecného 
procítění a vznícení, jež záleží ve fanatickém 
přímo přesvědčení a víře, že se touto světovou 
válkou dospěje k rozbití Rakousko-Uherska, 
k osvobozeni československého národa a ke zří
zení samostatného českého aneb českosloven
ského státu. 95% československého lidu smýšlí 
velezrádně. Přeje si zkázu Rakouska a Habs
burků. Porážkou ústředních mocnosti a na 
troskách panství habsburského a rakousko
uherské monarchie očekává splnění svého přání, 
zřízení samostatného státu. Těchto 95°/0 českého 
lidu staví se nepřátelsky k válce a k Rakousku. 
Tato víra jest tak pevná a přímo blouznivá, že 
masy lidu, a to všech vrstev, nevěří úředním 
zprávám. Praví-li úřední zpráva z bojiště, že do
hodová vojska postoupila o 3 km, jsou všichni 
přesvědčeni, že pravda jest zamlčována a že 
postup dohodOvých armád činí nejméně 300 km. 
A naopak. Praví-li úřední zpráva, že armády 
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ústředních mocností postoupily o 300 km ku
předu, jsou zprávy ty označovány za vylhané, 
kdekdo se jim směje a všichni jsou přesvědčeni 
o tom, že snad se podařilo armádám ústředních 
mocností postoupiti, ale nikoliv o 300 km, nýbrž 
sotva o 3 km. Habrman jest představitelem této 
politiky," 

"Já," pravil výslovně dr. Šmeral, "jsem jiného 
mínění. Přiznávám sice, že tento můj názor jest 
sdílen sotva 5% českého lidu, ale mám za to, že 
jest třeba usilovati především o mír, o mír stůj 
co stůj, a potom teprve působiti k rozřešení všech 
ostatních otázek, také české. Vycházím z předpo
kladu, že se válka neskončí porážkou žádné 
z válčících stran; v nejhorším případě zůstane 
nerozhodnou. Proto také nedojde k utvoření nové 
Evropy. Jsem pevně přesvědčen, že rakouská říše 
nepomine, že zůstane, a jsem proto toho názoru, 
že ve chvíli nebezpečí pro rakouský stát jest 
třeba, aby se alespoň část českého národa a jeho 
zástupců hlásila k tomuto státu, aby se po skon
čené válce národu za osvědčované nepřátelství 
nemstil, nýbrž, aby se mu odměnil z vděčnosti za 
věrnost, projevenou mu v dobách zlých alespoň 
jeho menšinou, Není-li možno získati pro tuto 
politiku celý národ, považuji za svou povinnost 
sám s jednotlivci, třeba v nepatrné menšině, pro
váděti tuto politiku, aby byl rakouskému státu 
podán důkaz, že v době jeho ohrožení nebyl celý 
český národ v táboře velezrádců. Myslím, že 
tímto způsobem provádím politiku, která snad 
v československém národě není populární, jest 
však užitečná a jest záslužná." 

Po dru Šmeralovi vylíčil soudruh Antonín 
Němec politické a hospodářské poměry v Ra
kousku, zejména v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, a vyslovil přání, aby šťastnější strany 
a soudruzi, žijící na druhé straně Evropy, na 
břehu Dohody, působili, jsouce volnější a majíce 
lepší příléžitost nežli soudruzi v Rakousko
Uhersku, ke skončení války a k uzavření míru, 
po němž všechen lid a všichni národové touží. 

Potom jsem přišel k slovu já. Učinil jsem 
stručný výklad, vystihující podstatu smýšleni 
lidu doma a jeho naděje. Vyložil jsem, že český 
lid je zjevně proti válce. Bez rozdílu stavu, spo
lečenského postavení a politických názorů jest 
hluboce přesvědčen o tom, že rozpoutanou vá
lečnou liticí rozhoduje se o válčících státech a 
zároveň také o osudech mnoha jiných národů, 
zejména českého. V tomto přesvědčení jest 
utvrzován projevy z tábora ústředních mocností, 
německých a maďarských politiků a zavládlým 
krutým terorem proti všemu českému. Český lid 
pochopil proj evy rakousko-uherských a říšsko
německých hlasatelů války až do posledka, pro
hlašujících s krutou jasností ovládnutí Evropy 
a světa germánskou rasou, směřující k zřízení 
jejího imperia od Hamburku až po Bagdad. 
V tomto cíli spatřuje český lid ohrožení svých 
snah po zachování vlastní kultury a svých tužeb, 
živených staletými tradicemi, po dosažení poli
tického sebeurčení a samostatnosti. Ve smýšlení 
českého lidu není stopy důvěry k Rakousku. Ze~ 
jména k dynastii, která násilím, úskokem, věro
lomností a zotročováním udržovala své panství 
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nad podmaněnými národy. Habsburci nikdy ne
plnili slibů, ani nejslavnějších přísah, daných 
českému lidu. Minulost jest českému lidu 
poučením a výstrahou v přítomnosti a pro bu
doucnost. Český lid nevěří Habsburkům. Nechce 
míti s nimi už nic společného. Všecky své naděj e 
připíná na rozhodnutí. jež se stanou na válečných 
polích. Jeho zástupci nebudou o své budoucnosti 
s nikým z rakouských a habsburských činitelů 
jednati. Český lid jest odhodlán přinésti všecky 
oběti v boji za své osvobození ode jha Rakouska 
a Habsburků. Spoléhá na sebe a na konečné 
šťastné Výsledky svých tužeb a zápasů. Setrvá 
pevně ve své víře, že českou otázku pravoplatně 
a uspokojivě rozhodne jednomyslný zápas česko
slovenského lidu za svobodu a mírová konfe
rence, a to zřízením samostatnéhů státu. 

(G. Habrman, Mé vzpomínky z války.) 

• 
R O k I 9 I 7. r O k čes k O S love fl S k .ý. 

Ať jakékoli starosti nás tíží, ať nás rozechví
vají jakékoli události, ať přečkaH jsme jakákoli 
zklamání, ať stojíme před novými a novými, 
přece jenom dnes, na konci starého a na prahu 
nového roku musíme si říci, že minulý rok byl 
rokem vskutku naším, rokem vskutku česko
slovenským. 

TakOVých let v dějinách českých bylo zajisté 
pořídku. Let, v nichž se národ našel, v nichž 
sebe poznal, v nichž pochopil svůj úkol, v nichž 
vstoupil na dobré cesty. Let, v nichž odvrhl 
malicherné nectnosti, let, v nichž stál na výši 
situace, let, v nichž dovedl oceniti svou váhu 
a svůj význam. 

A to zdá se nám býti největším ziskem naším 
v minulém roce, to především nás opravňuje, 
abychom nazvali rok 1917 rokem českosloven
ským: v hrozném zápolení velmocí často česká 
dušička se zachvěla nad českou nepatrností; ale 
roku 1917 jsme poznali, že nejsme nepatrní, že 
nejsme malí, že nejsme bezvýznamní. Jakmile 
jsme se sjednotili, jakmile jsme dovedli dne 
30. května 1917 vyřknouti zázračnou jednotící 
formuli, tu politické události, tu nepřátelské 
útočení, ale ještě více náš vnitřní cit nám ukázal 
sílu, moc, váhu desetimilionového národa česko
slovenského. Národa, jenž přes ohromná proti
venství žije zdatným kulturním a hospodářským 
životem v srdci Evropy jako mezník dvou světů, 
na rozhraní dvou sfér. Národa, jenž přes veliké 
ztráty válečné jest pln nezkrotné chuti a vůle 
k plnému životu. Národa, jenž dospívá z kvasu 
k vyrovnanosti. 

Chtěli bychom rozšířiti do každé české chaty 
mapu Evropy, v níž jsou nakresleny hranice 
dvou světových sfér a na nich červeně vyzna
čeno sídlo desetimilionového národa českoslo
venského. Každé dítě by z mapy té seznalo, co 
znamená náš národ pro další osudy Evropy, pro 
další politické události světové. 

Ale rok 1917 byl rokem československým 
také z jiných důvodů. Nikdy snad ještě nesply
nuly tak všecky síly národní v jediný akord, 
v jediný souzvuk, jako roku tohoto. Vzpomeňte, 

jak srostli průkopníci a nositelé české kultury, 
čeští vědci, spisovatelé a umělci s českým lidem! 
Jak isme tím nezměrně zesílili vnitřně! Jaké na
děje se nám otvírají z této synthesy, z tohoto 
souboru, z tohoto spojování v jednotu, v jediný 
celek! 

A korunou tohoto srůstu narodního je zajisté 
České srdce" a jeho snahy. "České srdce" jest 
důkazem i mravního probuzení českého lidu. 
A třebas ve směru tom musíme ještě mnoho 
pracovati a mnoho napravovati, přece jen mů
žeme říci, že otřes a "vzpamatování", jež způ
sobilo "České srdce", může nám roku 1918 při
nésti nejskvělejší plody ve směru mravní obrody. 

Do pátého kalendářního roku válečného vstu
pujeme nikoli malomyslní, nikoli ustrašení a 
bázliví, ale zesílení a důvěřiví! 

Večer ze dne 31. proslnce 1917. 

Proklamace předsedů 
s lov a n S k .ý ch k lub ů n a b'ý val é 

říšské radě ve Vídni 
z e dne I. pro s i n cel 9 1 7. 

Nabídka míru dnešní ruské vlády nespočívá 
jen na zásadě ;,bez aneksí a kontribucí", ale i na 
principu sebeurčovacího práva všech národů, 
což je naší vládou zamlčeno. Proto konstatu
jeme, že basis, na níž podle prohlášení minister
ského předsedy je rakouská vláda ochotna 
vstoupiti ve vyjednávání o mír, je v tomto zá
važném bodu v přímém odporu k podmínkám mí
rového manifestu dnešní ruské vlády všem ná
rodům válčících států. Neboť nabídka míru před
pokládá záruky národního sebeurčovacího 
práva, kdežto prohlášení rakouského minister
ského předsedy, učiněné v souhlase s ministrem 
zahraničí, se zdá zamlčením přímo vylučovati 
zachování sebeurčovacího práva. Vzhledem 
k tomuto rozporu, vzhledem k důležitému bodu 
Tiabídky příměří obáváme se, že zahájená jed
nání nepovedou asi k uzavření míru, z čehož 
musíme vládu činiti plně odpovědnou. Se svého 
stanoviska konstatujeme ještě jednou, že ve 
smyslu své deklarace ze dne 30. května t. r. 
trváme plně na požadavku sebeurčovacího práva 
všech národů. ' 

S lov a n s k á i n t e r pel a c e. 
Pův. tel. - Z Víduě dne 3. prosince 1917. 

Poslanci dr. Korošec, Staněk a PetruševÍč 
podali dnes pilnou interpelaci na ministerského 
předsedu stran zkomolení ruské oběžní noty ze 
dne 28. listopadu a stran vedeného vyjednávání 
o příměří a míru. V odůvodnění dotazu pro
hlašují, že ze zprávy zahraničního ministerstva 
vrchnímu vojenskému velitelství v Badenu je 
jasno, že ona ruská depeše byla zkomolena, že 
byla vynechána celá řada důležitýcp- bodů a ze
jména úvod, v němž německá vláda přijímá 
směrnici ruské revoluční vlády, to jest mír bez 
aneksí a kontribucí a záruky uskutečnění sebe-
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určovacího práva národů. Dále vynechán byl 
slovní pasus, kde se obrací ruská oběžní nota 
k lidovým vrstvám Německa a Rakousko-Uher
ska, nikoliv k vládám, a žádá jejich podporu 
proti imperialistickým diplomaciím. 
Odpovědi rakousko-uherské vlády Rusku, jak 

byla uveřejněna dne 29. listopadu ministrem za
hraničních věcí, předcházelo prohlášení rakous
kého ministerského předsedy v parlamentě, 
které je v zásadním rozporu s notou zahranič
ního ministra. Kdežto totiž ministr zahraničních 
věcí hr. Czernin vidí v ruské směrnici vhod
nou základnu pro jednání, odmítá ministerský 
předseda Seidler požadavek garancie národ
ního sebeurčení a dotvrzuje tím názor, že vidí 
předpoklad národního sebeurčení daný v dnešní 
ústavě. - Tážeme se tudíž pana ministerského 
předsedy: 

1. Jak může vláda vysvětliti, že světodějný 
dokument, jako jest ruská cirkulární nota, dala 
úmyslně takto zkomolený? -. Proč byl právě 
vynechán onen pasus, podle nehož mají býti po
skytnuty garancie pro národní sebeurčení? 

2. Byla odpověď, daná dne 29. listopadu, sku
tečně dána v této formě? Neboť jak by mohla 
pak rada lidových komisařů telegrafovati všem 
státům, že Rakousko-Uhersko přijalo celý mí
rový program ruských komisařů, tedy také po
žadavek garancie národního sebeurčení? 

3. Jak může vláda tvrditi, že prohlášením ra
kouského ministerského předsedy jest právo 
na sebeurčení národů v Rakousko-Uhersku 
uznáno? Slované tvoří v parlamentě minoritu, 
kdežto ve skutečnosti jsou majoritou. V Uhrách 
60 procent nemaďarského obyvatelstva má jen 
7 procent mandátů. 

Interpelace se končí výpočtem dalších ne
spravedlivosti, jež dokazují, že o sebeurčova
dm právu národnostním nemůže být v Ra
kousku ani řeči. 

Večer ze dne 3. prosince 1917. 

Deklarace generálního sněmu 
z e dne 6. led fl a I 9 I 8. 

Ve čtvrtém roce hrozné války světové, jež 
si vyžádala bezměrných obětí na životech a 
statcích národů, dějí se prvé pokusy o mír. My 
čeští poslanci rady říšské, jež. byla rozsudky ne
příslušných vojenských soudů zbavena celé řady 
svých členů slovanských, a zároveň my čeští 
poslanci rozpuštěného a dosud neobnoveného 
sněmu království Českého, jakož i po celou 
dobu války nesvolaného sněmu markrabství 
Moravského a neobnoveného sněmu vévodství 
Slezského, jako zVQlení zástupcové národa 
českého, zdůrazňujíce veškerá prohlášení čes
kéhoposelstva na radě říšské, jsme povinni 
určitě a jasně za lid český a za porobenou a po" 
liticky umlčenou větev slovenskou v Uhrách 
vyznačiti svoje stanovisko k nové úpravě po
měrů mezinárodních. 

Když čeští poslanci obrozeného národa na
šeho . promluvili za války francouzsko-německé 
o mezinárodních otázkách evropských, prohlá-
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sili v memorandu svém dne 8. prosince 1870 
slavnostně: "Všichni národové, ať velcí, ať 
malí, mají rovné právo sebeurčení a rovnost je
jich má stejně šetřena býti. Jen z uznání rovno
právnosti a ze vzájemné vážnosti svobodného 
sebeurčení všech národů může vykvísti pravá 
jejich svoboda a bratrství, všeobecný mír a 
pravá lidskost." 

My poslancové národa českého, věrni jsouce 
i dnes těmto zásadám svých předchůdců, s ra
dostí isme pozdravili, že dnes všechny ony státy, 
jež jsou založeny na základech demokracie, 
válčících a neutrálních, pokládají stejně s námi 
toto svobodné sebeurčení národů za záruku 
trvalého míru všeobecného. 

Nové Rusko při svém pokusu o mír vše
obecný vložilo do stěžejních podmínek míro
vých zásadu sebeurčení národů tak, aby náro
dové svobodnou volbou rozhodli o svém životě 
a usnesli se, chtějí-li vybudovat stát samo
statný, či tvořiti státní celek ve spolku s ná
rody jinými. 

Naproti tomu prohlásil zástupce Rakousko
Uherska jménem čtyřspolku, že otázka sebe
určení oněch národů, jež dosud nemají své 
státní samostatnosti, má býti řešena v každém 
státě cestou ústavní. Vzhledem na to jsme za 
český národ povinni prohlásiti, že toto stano
visko zástupce Rakousko-Uherska není stano
viskem naším. My isme se naopak ve všech 
svých projevech a návrzích tomuto řešení 
vzpírali, ježto po nespočetných trpkých zku
šenostech našich neznamená nic jiného, nežli 
úplné zamítnutí zásady sebeurčení národů. 
Trpce žalujeme, že národ náš byl zbaven své 
samostatnosti státoprávní i svého práva sebe
určení umělými řády volebními, vydán nadto 
panství německé menšiny a německé centra
listické byrokracie. Slovenská větev naše stala 
se pak obětí brutálnosti maďarské a neslýcha
ného násilnictví ve státě, jenž přese všechny 
zdánlivě konstituční formy zůstává nejtemněj
ším koutem Evropy a v němž národové nema
ďarští, tvořící většinu, jsou panující menšinou 
týráni a hubeni, od kolébky odnárodňováni, zů
stávajíce takřka beze všeho zastoupení na 
sněmu i v úřadech, bez veřejných škol, bez 
volnosti ve školách soukromých. 

Ústava, na niž se odvolává zástupce Ra
kousko-Uherska, znetvořila i spravedlivost vše
obecného práva hlasovacího, rozmnoživši v ra
kouské radě říšské způsobem umělým počet 
mandátů německé menšiny a celá její bezcen
nost pro svobodu národů objevila se až křiklavě 
jasně v krutém vojenském absolutismu po dobu 
války. Každý poukaz na tuto ústavu znamená 
proto ve skutečnosti jenom odmítnutí práva 
sebeurčení, vydání v plen všech neněmeckých 
národů v Rakousku a přímo krutý, trvalý 
výsměch pro nemaďarské národy v Uhrách, 
kde jest ústava jen nástrojem nejbezohledněj
šího panství oli~archie několika šlechtických 
rodů maďarských, jak bylo znovu potvrzeno 
novou předlohou o volební reformě. . 

Národ náš touží se všemi demokraciemi světa 
po míru všeobecném a trvalém. Jest si však 
plně vědom pravdy, že trvafým může se státi 
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jenom mír takový, jenž odstraní staré křivdy, 
brutální moc převahy zbraní, jakož i nadpráví 
států i národů nad národy druhými, mír takový, 
jenž zabezpečí rozvoj národům velkým i malým 
a osvobodí zejména ony národy, kteří stenají 
dosud pod cizí nadvládou. Proto také toto právo 
na svobodný život národní a sebeurčení národů, 
ať malých či velkých a jakékoli příslušnosti 
státní, musí býti základem příštího práva mezi
národního, zárukou míru a přátelského soužiti 
národů í velkým statkem ideálním, kterého si 
lidstvo vydobude z hrůz světové války. 

My, poslancové národa českého, prohlašu
jeme, že mír, který by národu našemu nepřinesl 
spravedlností a svobody, nemohl by pro něho 
býti mírem, nýbrž jen počátkem nového mohut
ného a důsledného zápasu za státní samostat
nost, v němž by národ náš napial veškeré své 
síly hmotné a mravní až do krajnosti a v tomto 
bezohledném boji neustal až do šťastného 
konce. 

Národ náš hlásí se o svou samostatnost, opí
raje se o své historické právo státní a jsa 
prodchnut všecek vřelou touhou, aby ve svo
bodné soutěži s jinými národy svobodnými a ve 
svém státě svrchovaném, plnoprávném, demo
kratickém, sociálně spravedlivém i na rovnosti 
všeho svého občanstva vybudovaném a v hra
nicích historických zemí a sídel svých a své 
větve slovenské přispěti mohl k novému vel
kému rozvoji lidstva, založenému na volnosti a 
bratrství, přiznávaje v tomto státě národním 
menšinám plná rovná práva národní. 

Vedení jsouce těmito zásadami, pro testujeme 
slavnostně proti odmítání práva sebeurčení ná
rodů při jednání mírovém a žádáme, aby ve 
smyslu práva toho zabezpečena byla všem ná
rodům, tedy i našemu, účast a plná volnost ob
hájiti svých práv na mírovém kongresu. 

s vat opl u k Čech n a Říp u. 

Nejmocnější krajinné dojmy Svatopluka čecha 
poutaly se k požehnaným svahům českého 
Středohoří, odkud vzešel jeho rod a kde od 
desátého roku na zámečku vranském prožil nej
vnímavější léta chlapecká i studentská. Chtěl-li 
ve svých básních vyvolati typický obraz čes
kého kraje, vždy namaloval klidným štětcem 
zálibného idylika modré pásmo lesnatých ho
molí a chlumů, věnčených středověkými zříce
ninami a pod ním širé lány vzdělané staletou 
prací selských pokolení, které přerušují vesnice 
seskupené v šťavnaté zeleni sadů kolem koste
líků a drobných zámečků, mírné háje plné 
květin a lesních plodů, zářivé rybníky obrá-
žející úsměv jasné oblohy. Když se jako muž
po dlouholetém a nevítaném pobytu "v du~
ných města zdech" vrátil opět na venkov, zvohl 
si významně za bydliště Podřipsko: kdykoliv, na
slouchaje ze samotářské své besídky v Obříství 
tichému šumění nedalekého Labe, zahleděl se 
přes kypré lučiny do dáli, zjevil se mu_ nad 
vlídnou rolnickou selankou patriarchální Rip a 
za ním v jasných dnech milovaná hradba Středo-

hoři. Proto díla, inspirovaná tímto pobytem na 
Mělnicku, po krajinářské stránce v ničem se 
neliší od básní těžících z mladých dojmů vran
ských. Leč Svatopluk Čech nebyl pouze idy
líkemj to, z čeho jeho zraku temenila utěšená 
rozkoš smyslově výtvarná, zároveň znepokojo
valo bolestně jeho národně mravní svědomí, a 
modré překrásné pohoří, vyvřevší v pravěku 
sopečně uprostřed středočeské roviny, které 
tak dokonale uzavíralo nejdražší prospekt, zna
čilo pro národovce, uvědomělého již od nejčas
nějšího jinošstVÍ, vpád cizáctví do samého srdce 
domova a výstražnou připomínku národních, 
jazykových a hospodářských ztrát našeho kmene 
v při ostřeném zápase českoněmeckém. Místa, 
na nichž nedaleko Boženiny studánky stávala 
kolébka selských předků básníkových, souse
dila takměř s končinami, kde českému, tradičně 
zakořeněnému Živlu vykopán rozpínavými ko
lonisty dočasný hrob. Milovaný typ českého 
kraje měnil se takto v krutý symbol dějinné 
tragiky slovanského kmene, jenž jest vytla
čován nepřítelem ze sídel nejúrodnějších. 

Tam, kde oko rozzářené vzpomínkami, vyzná
valo: Hor y dra h é! vyčítalo srdce ve shodě 
s rozumovou úvahou: Hor y z tra cen é! 

Ale toto dvoji tak odlišné, ba navzájem zne
přátelené pojetí domova pod Středohořím ne
projevilo se u Svatopluka Čecha současnými 
číny básnickými; mnohem později než idylický 
půvab, vyzpíval Svatopluk Čech národnostní 
tragiku kraje, jenž jeho lásce zůstal vždy nej
bližším. V letech mladosti i v mužném období 
tvůrčího varu vyhýbal se básník váhavě pří
mému čí dokonce tématickému řešení česko
německého zápasu na odrodilé a zcizené půdě 
našeho severu, ačkoliv se zcela zřejmě zatínala 
právě tato otázka dravým spárem do jeho zji
třeného svědomí - ve velké skladbě širokého 
rámce epického a propracovaných partií dialo
gických nezabýval se vůbec tímto ústředním 
problémem české národní a národnostní politiky. 
V tendenční idyle o Lešetínském kováři zastřen 
jest konflikt českého domova s přistěhovalým 
němectvím celou řadou motivů jiných probra
ných daleko podrobněji: nehledíme-li ani k na
sIádlému příběhu erotickému, s nímž nepří
jemně vnikly do děje. titěrné ohlasy lidovýc4 
písní, nacházíme tu tragicky vyhrocený rozpor 
mezi domáckou výrobou a cizáckým továr
nickým kapitalismem, nepřátelskou srážku 
kmenového lpění na zděděné půdě s podnika
telskou expropriací, nepřátelské napětí mezi li
dovou starodávnou kulturou a novodobou civ i
Hsací, jež s mezinárodní lhostejností vše rázo
vité vyrovnává a obrušuje. čtenář si při tom 
sotva uvědomuje, že děj vážné selanky se ode
hrává na národnostním pomezí, a že továrna, 
jíž statečný kovář z Lešetína nastaví obranně 
svou hruď, znamená zároveň předvoj germani
sace, tlačící se od severu. Opěvoval-li Svato
pluk Čech skoro současně v Dagmaře dějinný 
zápas slovanského plemene s bojovným násilím 
germánským, pomýšlel zcela patrně na odvěké 
zápolení českoněmecké, které se mu v hodinách 
úzkosti jevilo přirozeně bojem vyhlazovacím a 
na něž na několika skutečně nejvzrušenějších 
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místech svého dekorativního eposu učinil lehce 
srozumitelné narážky. Avšak zřejmě hovělo 
jeho romantické vloze i jeho kvietistickému po
hodlí, že konflikt přenesl do vzdáleného století 
a do vzdálené země, aniž se musil dotýkati ože
havých poměrů, aktuálních událostí a přítom
ných osob. I v tom jest věrným žákem Jana 
Kollára, který přijal inspiraci od elegického 
pláče odumírajících Polabanů v Durynsku, ni
koliv však od výkřiku protestu proti pomaďar
štění Slováků v blízkosti vlastního rodiště ani 
od zkázy českých rodáků pod patou rakouských 
Němců. několik hodin pěší chůze za Prahou. 
U Čecha jako u Kollára potřeboval veř.ejnýděj 
historického posvěcení, než se zdál hodným, aby 
byl zvládnut básnicky. V epické výstroji ne
jedné pozdější práce Svatopluka Čecha naskytla 
se příležitost, aby napíaté poměry na česko
německém pohraničí a u našich ohrožených 
menšin byly řešeny buď dějově neb tématickou 
diskusí - uvádím na příklad Zpěvník Jana 
Buriana neb Václava Živsu, ale nikde nepostou
pil básník nad všeobecné obrysy, vzdálené na
rážky o přítomných dějích politiky národní a 
jazykové; ani, když psal propagační báseň na 
počest Ústřední matice školské, nepojmenoval 
věcí pravým jménem a neuznal za dobré polo
žiti sondující prst lékařův do jitřivé rány ná
rodního organismu. 

Teprve, když Svatopluk Čech uprostřed let 
osmdesátých přistoupil k politické své lyrice, 
která obsahá stejně samotářskou dumu, zbar
venou silnými živly osobními jako populární 
chansonu myšlenou a provedenou jako zpěvný 
nebo retorícký projev hromadný, poznal, že 
nelze se již vyhnouti tomuto naléhavému té
matu. V Jitřních písních prodírá se jeho ohlas 
zdobnými slokami obou slavných básní Ne
věřme nikomu a Pod starým praporem, v No
vých písních pak věnována jest mu samostatná 
skladbička popisně meditační, Vyhlídka do hor. 
Básník připojil k ní podtitul List z deníku, a 
skutečně důvěrně subjektivní prvek proniká tu 
mocně. Při návštěvě Vraného, ozářené plnou 
září vzpomínek podzimních a opěvané způso
bem blízkým vstupu idyly Ve stínu lípy, básník 
se oddává dojmu, jenž mu byl v jinošství zvláště 
drahý: na zalesněné stráni odhrnuje clonu větví, 
aby užil překrásného pohledu do kraje vyvrcho
leného modrou hradbou Středohoří. Nyní však 
nedovede a nechce potlačiti ch m u r u, i e ž 
k a lín a d š e n Ý jeh o z o rad o s m u t e č
n í ch z á v o í ů m u hal í ten val n Ý z á
s tup m o dr o j a s n Ý ch hor. Milešovka, 
Košfál, Radobyl zjevují se mu jako odrodilky, 
jako zrádné hory, jež určeny byly geniem vlasti 
za vzdorný násep proti moři cizoty, ale nesplnily 
svého úkolu; dnes jsou baštou živlu nepřátel
ského. Jediný Ríp, osamělý a pevný bohatýr, 
skýtá básníkovi útěchu a POSilUi k němu obrací 
se vzrušené slovo básníkovo a vzývá jej za štít 
pro otčinu, aby posléze v úpěnlivé a nadějné 
modlitbě oslovil patrona jeho starožitné ka
pličky, svatého Jiřího: 

Sám třímej pevně jasné kopí své, 
ať hlízká saň, jež tlamu lačně šíří, 
již ani píď nám vlasti neurve. 
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Třebaže při vzniku Vyhlídky do hor vloudila 
se do krajinného dojmu silná inspirace politická 
a zároveň jest malebný obraz tendenčně vy
pointován, přece nenazvali bychom tento "list 
z deníku" politickou básní v nejvlastnějším 
smyslu slova, chybíť zde jednak přímý vztah 
pojmenované skutečnosti veřejného života, 
jédnak i přesné stanovisko k politickému pro
blému. Svatopluk Čech přestává na statu qUOj 
neřeší otázky, jak a zda odčiniti křivdu národ
nostního odcizení severních Čech; obranné roz
hodnutí, jímž báseň vrcholí, vkládá do rukou 
moci nadpozemské - tento nedostatek reál
nosti ruší právě ve sbírce po výtce politické a 
programní, jakou jsou Nové písně. 

Svatopluk Čech hledal korektiv, jak po osmi 
letech ukázal v Modlitbách k Neznámému vy
soce důležitou básní Na lUpu. Jako valná vět
šina náboženských dum básníkovy padesátky, 
jsou i zdobné a umné decimy tohoto nového 
listu z deníku značně rozvětveny; ač lyrickým 
východiskem jest opětně dojmová zkuše.?ost 
elegického turisty, nespokojuje se Sv. Cech 
tentokráte jediným dojmem. Možno říci, že re
torická tato skladba jest netoliko přeplněna, 
.nýbrž již v základě roztržena: v první č_ásti ho
voří básník s geniem místa, praotcem Cechem, 
kdežto na to, shodně s rámcem sbírky, modlí 
se k neznámému a tajemnému Bohu jakožto 
určovateli drah a osudů národních; ke konci 
posunuje vlastní osobu a její rozpory v popředí a 
zapřádá střídavý dialog s českým lidem, o jehož 
budoucnosti dumá, i s horou Řípem jakožto 
symbolickou ochránkyní národního příští. Toto 
střídáni pomyslných partnerů poskytuje ne
jednu výhodu retorickým sklonům básníkovým, 
jež se zde mocně projevují, ale vnáší do nábo
žensko-národní meditace jakýsi roztříštěný 
neklid; skladba byla by nepochybně získa~a, 
kdyby byl básník setrval při rozhovoru s bál~
slovným patriarchou, jehož velebný duch vlaje 
nad posvátným Řípem. Tato vstupní apostrofa, 
vyplňující asi třetinu básně, jest pro umění Sva
topluka Čecha zvláště příznačná: z krajinného 
obrazu naší zděděné vlasti mění se postupně 
v přehled dějin národních s oslavou Prahy a 
s pobělohorskou elegií uprostřed - prvek 
smyslově názorný musí v období básnického 
stáří Čechova ustoupiti živlu meditačnímu, stejně 
jako živě barvitou přítomnost zatlačuje bísto
rikou poněkud konvenční. Velmi působivou 
antithesí chlumu Středohoří, jak se jevily zra
kům patriarchy-zakladatele a jak mluví k nám, 
jeho pravnukům národně zneklidněným, Sv. 
Čech se blíží vlastnímu tématu básně, jímž jest 
starostlivá úzkost o náš národ, ohrožovaný 
právě na těchto místech přívalem postupujících 
nepřátel; zde se pantheisticky založený myslitel 
u vroucí výmluvnosti dovolává tajemné vůle 
boží, že zachová nám nadále nezmenšenou a 
neporušenou vlast, nebof zákon pospolité lásky 
a soudržnosti, jímž Bůh prosyti1 celou přírodu, 
zajišfuje i národům důvěru, že jejich sebezá
chova jest částkou věčného úradku. Zde, ve· 
druhé třetině skladby, vyčerpáno jest asi to, 
co ji organicky řadí v celek Modliteb k Nezná
mému: národní cítění uvedeno jest v dokonalou 
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shodu s pantheistickým přesvědčením o zákoni
tosti veškerého dění vesměrného, v němž se 
uskutečňuje vůle a jsoucno boží. 

Vedle této stránky takřka dogmatické vyka
zují Modlitby k Neznámému ještě složku mravo
učnou: pantheistický názor doplňuje se etikou 
humanitní. V jednotlivcově životě i u vývoji 
národů usilujtež synové a služebníci všeob-. 
sáhlého a tajemného Boha o to, aby odpouště
jící a smírná láska i obětavá vzdělanost du
chovní překonávala všeliké násilí; neodpírajíce 
zlu. proměňujtež příkazy evangelia v skuteč
nosti uvádějtež na zemi království boží v rov
nosti všech lidí a pomo"cné součinnosti veške
rých stavů - důsledné odstranění války, poli
tických výbojů a násil1, organisovaného ve státě, 
jsou základní požadávky těchto zásad, které 
se u Sv. Čecha hlásily, třebaže vyjádřeny méně 
krajně, již dávno, jež se často dovolávaly tradic 
českobratrských a nyní působením postupují
cího stáří i za zřetelného vlivu nauk Tolstého 
nabývaly strohosti až překvapující. Tyto úvahy, 
které rozvedl nejzřetelněji a nejsoustavněji 
v básni V bouři, položené v knize hned za řip
skou meditaci, stávají se teď při pohledu do 
zněmčených končin naší vlasti vydatnou brzdou 
stesku příliš vášnivého, ba působivým lékem 
proti touze, znovu nabýti ztraceného území. 
Svatopluk Čech se přímo hrozí myšlenky, že by 
takové úsilí mohlo kdy znamenati nový boi, a 
sám by prý káravě zvolal z pěti kdyby 

viděl v ruchu bojechtivém 
spět k horám těm svých bratří zbrojný šik. 
by násilim je znovu opanoval 
a jak nám soupeř činil po sta let, 
jej mocí umlčel a v pouta vkoval 
a cize,ty tam všechny znaky smet. 

Sloka následující, kterou Svatopluk Čech 
zdůrazňuje toto mdlé rozhodnutí resignované 
humanity, dokazuje, že tu promlouvá spíše sla
bost a únava básníka předčasně zestárlého, než 
názor pronikavě domyšlený. Nečiní se tu roz
dílu mezi usurpací dobyvatelovou a znovU 
získáním území jedenkráte v křivdě ztraceného; 
staří dědicové země a potomci násilných vý
bojníků staví se naroveň; Čechy, kteří by se 
podle právního nároku, ale brannou moc~. hlá
sili o poněmčené části svého domova, pnrov
nává výstražné slovo poetovo omylem k maďar
ským utlačovatelům na Slovensku. 

Kam uchyluje se básník našeho nacionalismu, 
aby unikl děsivé představě české r e van ch e? 
Do pohodlných mlh utopie o budoucnosti lid
stva, o velké obnově světa, kdy n e bud e s e 
děj e m s 1 a v n Ý ch z v á ti v r a ž d, k 1 a m ů, 
1 o u p e žír e j s u r o v ý, a kdy též moc n Ý 
s o k náš z h r d fl e sl á v.o u, jíž i triu m f 
ř i n č í j i n Ý ch o k o v Yi tak jako náš národ 
stál kdysi v první řadě obnovy reformační, m.á 
se i nyní postaviti na čelo přerodu světa. Poll
tická realita rozplynula se v matném chiliasmu; 
beránčí morálka přisuzuje se vlkům; etik na
dobro zapomněl, že jádrem veřejné a mezi: 
národní mravnosti jest křivdy odstraňovat!, 
Před lety vzhlížel k Řípu důvěryplně muž, dnes 
sestupuje s něho unavený stařec, hledící oslabe-

ným zrakem a beze schopnosti i chuti k zápasu 
do životního západu. 

Skutečně, tof vlastní osvětlení závěru básně 
Na :Ripu: Hasenburk hoří v barvách podvečer
ních, jež se čarovně přelévají od hory k hoře; 
Říp noří se do prvního soumraku; tichý soulad 
odumírajícího dne klade se kol čela básníkovi, 
jenž do rovinných niv šeptá si jako nejdražší 
výtěžek zbožné meditace před tváří Středohoří: 

že v době oné příští jiných zbraní 
bez bojů, jež nám byly osudem, 
jen silou lásky své a pilnou dlaní 
hor těchto krásných opět dobudem. 

Co můžeme odpověděti na tento projev upři
lišené lásky, jež není než zakuklenou slabostí? 
Leda slova Faustova v noci velkonoční: Já 
s 1 y š í m b I a h o z v ě s t, v š a k s ch á z í 
mně, a ch, vír a! Zde se rozcházíme se starým 
Svatoplukem Čechem, abychom mohli zůstati 
věrni národním ideálům jeho mužných let, kdy 
sám ve varovné básni Nevěřme nikomu odmítal 
smírný pozdrav a lákavý úsměv lahodně mlu
vícího moc n é h o s o k a, od něhož nyní 
lehkověrně očekává součinnost na humánním 

. obrození světa. 
V téže době, kdy chiliastický přelud a huma

nitní utopie kalily Svatopluku Čechovi unavený 
zrak, odnímajíce mu porozumění pro skuteč
ností veřejného života, rostla i mohutněla v Če
chách nová politická poesie, jejíž síla a prud
kost zakládala se právě na politickém posití
vismu, na pronikavém zhodnocení aktuálních 
poměrů, na pohledu střízlivém i kritickém. Byl 
to J. S. Machar, temperamentem, názorem i vý
razem pravý protinožec Svatopluka Čecha. Ten 
jakoby odezvou na humanitní modlitbu řipskou 
vzýval Prozřetelnost, aby nás učinila nad ocel 
tvrdšími. Obrození českého nacionalismu ve 
světové válce nepříialo všech zásad, výzev a 
protestů staršího Macharova politického bá
snictví a reagovalo proti nejedné z nich; naopak 
vděčně si osvojilo od Sv. Čecha mnohý příklad 
a podnět. Avšak s drahým poetou českého 
Středohoří nedovedeme a nechceme vystoupiti 
na jeho Říp, abychom tam všemu odpouštěli a 
se vším se smiřovali - rozhodně míníme na 
chlu~ech i v údolích, ve vnitrozemí i na pomezí 
podle Macharovy pobídky živiti v sobě tvrdost 
ocele nejen proti nepřátelům, ale i proti sobě 
samým. Nebof to, čemu podlehl Svatopluk Čech 
na :Ripu, byla hodina pokušení. 

Arne N ouák: Z času za živa pohřbených. Praha 1923. 

Stoupající vlna odboje proti 
V i dni v zem í ch čes k :ý ch. 

(Jaro a léto 1918.) 

Od zimy do léta r. 1918 válečné i politické 
úspěchy plnily ústřední mocnosti novým sebe
vědomím a utvrzovaly je v naději, že úspěšně 
skoncují válku přes rostoucí tíseň domácích po
měrů hospodářských a vyživovacích i přibývající 
neklid a nejistotu jejich poměrů vnitropoli. 
tických. Němci chystali se užíti uvolněné armády 
východní i nové reservy lidských sil získané ná-

vratem zajatců, aby vedli rozhodnou ránu proti 
spoj encům na západě. V skutku v březnu obno
vili útok a v červenci po· druhé stanuli na Marně 
a ohrožovali Paříž. 

Rakousko-Uhersko přimklo se opět těsně 
k Německu, zvláště po zmíněném již prozrazení 
pokusů císaře Karla o mír, jež bez vědomí Ber
lína podnikal na jaře r. 1917. Karel nastoupil 
kajícnou cestu do německéno hlavního stanu, 
chtěje smazati špatný dojem, kterým působilo 
francouzské odhalení u císařského spojence. 

To ovšem mělo ve vnitřní politice rakouské za 
následek obnovení neslušných nároků němec
kých a ochotu vlády uspokojiti je. Koncem ledna 
němečtí poslanci z Čech vydali manifest, žáda
jící samostatnou províncii "DeutschbOhmen" a 
vypovídající nesmiřitelný boj českým snahám 
zabrati tuto "německou provincii" do českého 
státu. Němci snaží se vykořistiti nyní co nejvíce 
z rakousko-německého bratrství ve zbrani, zmí
něnými událostmi znovu utuženého, i z klatby, 
do níž dávají velezrádné Čechy veřejně sami mi
nistři stá tu. 

Proti Čechům vystoupil tehdy okázale hrabě 
Czernin, nalézaje v nich obětního beránka pro 
nezdary svých pokusů o t. zv. čestný mír se spo
j enci. Dne 2. dubna promluvil k zástupcům obecní 
rady vídeňské řeč, ve které ukázal prstem na 
nejnebezpečnější prodlužovatele Války, kterými 
jsou prý "jistí političtí vůdcové, ne na posledním 
místě v českém táboře", Ti prý "vy~onávají pod
vratnou práci proti německému spolku, který se. 
tak skvěle osvědčil, usnášejí se o resolucích, jež 
ani o vlas nesouvisí již se státní myšlenkou, 
nenalézají slova pokárání pro české vojsko, 
které zločinně bojuje proti vlasti a jejím spo
jencům ve zbrani, chtějí vytrhnouti části z uher
ského státu, pronášejí pod ochranou imunity 
řeči, jímž nelze jinak rozuměti, než lako volání 
k nepřátelské cizině, aby pokračovala v boji, aby 
podporovala jejích vlastní politické snahy a roz
plameňují znovu a znovu uhasínající válečnou 
lítici v Londýně, Římě a Paříži". 

Tento důkladný rejstřík českých hříchů proti 
Rakousku Czernin zakončil a zároveň korunova1 
výrokem, který ho učinil v Čechách nejpopulár
nějším: "Bídný, ubohý Masaryk" - volal 
Czernin - ,.není jediný svého druhu, jsou takoví 
Masarykové také v mezích hranic mocnářství." 
A aby zůstal věren praktikám vídeňské diplo
macie obelhávající jiné i sebe, oddělil opět pra
šivé ovce - nebo řekněme zde raději berany ~ 
od zdravého stáda, to jest zlé české vůdce od 
dobrého českého národa, který prý II v celku 
smýšlí loyálně a rakousky". 

Czernin prokázal svou řečí krátce před svým 
odchodem výbornou službu českému národu. Pro 
naši zahraniční akci nemohlo býti krásněj šího 
propagačního materÍálu nad tuto úřední žalobu 
na velezrádné vedení české politiky v Rakousku 
a u nás doma celý národ utvrzen ve svém od
poru zvedl hrd.ě hraběcí rukavici hozenou jeho 
vůdcům, aby odmítl urážlivou pochvalu, že je 
jiný než oni a aby prohlásil slavnostně svou na
prostou jednotu a solidaritu s t. zv. domácími 
Masaryky a tím i s jediným a pravým Masa
rykem, zápasícím v čele zahraniční revoluce. 
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Od směrodatných politických osobností praž
ských, stojících mimo parlament vídeňský, vyšel 
podnět k památné manifestační schůzi zástupců 
všech národních institucí a společenských vrstev, 
která se konala dne 13. dubna ve Smetanově síni 
Obecního domu pražského. Na ni daH pádnou 
odpověď Czerninovi nej enom čeští vůdcové, nýbrž 
i český lid. Alois Jirásek přednesl slavnou ná
rodní přísahu, v níž se prohlašovalo: "Zůsta
neme, kde jsme stanuli! Věrni v práci, věrni 
v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! 
Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až 
pozdravíme samostatnost svého národa." 

Jako cil označuje tato přísaha to, co české po
selstvo zjevilo ve svých historických dekla
racích, prohlašuje, že národ chce "spravovati 
osudy své pod vlastní svrchovaností" a touží, 
aby vzkvétal "svobodný ve vlastech svých a ve 
velké bratrské rodině národů světa". Těmito 
obraty slavnostní přísahy, kterou sepsal dr. 
Soukup a jíž dali konečnou formu spis. Jirásek 
a dr. Rašín, zdá se, že měla býti vyjádřena 
myšlenka úplné nezávislosti československé. 
Shromáždění z 13. dubna slyšelo i významné 

řeči českých vůdců: Staňka, Kramáře, Klofáče a 
Habrmana, který zej ména vzpomněl nepřítom
ných bratří slovenských, odsouzených k mlčení, 
a přislíbil, že "všechen socialistický svět český 
vykoná povinnost svou do všech důsledků". 
Zvláštního významu dodaly mu však účast a 
projevy Jihoslovanů, kteří tehdy po prvé za 
války zavítali do Prahy u větším počtu. 

Jihoslované počátkem března následovali pří
kladu Čechů a jako tito deklarací tříkrálovou, 
vyslovili svým usnesením záhřebským poža
davek národní nezávislosti sjednoceného Jiho
slovanstva bez zřetele na rámec rakousko
uherské monarchie. Proto se cítili stejně dotčeni 
útokem Czerninovým a proto na něj společně 
s Čechy odpovídali ústy předsedy jihoslovan
ského klubu ve Vídni Korošce a poslance zá
hřebského sněmu dra Paveliče, předsedy vý
znamné oposiční strany chorvátské. Při této 
příležitosti padlo z úst Kramářových okřídlené 
slovo "věrnost za věrnost", vyjadřující úzce spo
jenecký a opravdu bratrský poměr českoslo
venského a jihoslovanského národa, který pře
trval Rakousko. 

Dubnová přísaha měla i ve vývoji české poli
tiky osvobozenské vážný význam proto, že podle 
úmyslu aranžérů do budoucna slavnostně zava
zovala k vytrvání i ty ne bezvlivné činitele v po
litickém táboru českém, kteří stále i eště podlé
hali dojmu dočasných německo-rakouských 
úspěchů a poj ímali vážně, co zaslepená Vídeň 
dělala pro Němce a proti nám. 

Náhodou právě druhý den po pražské mani
festaci byl propuštěn Czernin, původce pověstné 
a ve svých důsledcích dalekosáhlé aféry míro
vých námluv Karlových. Ještě na odchodu 
mohla jej pražská odpověď poučiti, že v dubnu 
1918 měl co činiti s jinými silami v české poli
tice, než v lednu 1917, kdy mu její vedení polo
žílo k nohám sebeponižující projev, který mu 
sám nadiktovaL Nástupcem Czerninovým ~tal~e 
opět maďarský baron Burian, vykonavatel vůle 
Tiszovy. 
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Jednotná slovanská fronta proti Vídni, kterou 
od podzimu r. 1917 tvořili Čechové a Jihoslo
vané, nejenom se utužovala od jara r. 1918 pod 
tlakem německého vládního kursu, nýbrž se 
i rozšiřovala o část Poláků. Byla to skupina ne
spokojená s kolísavou politikou většiny Pol
ského kola, jež byla ochotna zachraňovati ně
meckou vládu Seydlerovu za různé ústupky a 
odměny po způsobu tradičního oportunismu pol
ského v Rakousku. Vhodnou příležitostí k tomu, 
aby byla manifestována tato společná op osice 
slovanských protirakouských stran, byly jubi .. 
lejní slavnosti, chystané na pamět padesátého 
výročí založení pražského Národního divadla. 
Jejich hlavním politickým aranžérem byl dr. 
Bedřich Štěpánek, člen Maffie, který měl vůbec 
s české strany lví podíl na vybudování jednotné 
politickě fronty Prahy a Záhřeb a s Lublaní. 
Květnové divadelní slavnosti pražské, nasy

cené revolučním duchem odboje proti Vídni a 
Pešti, byly jakoby mobilisací a slavnostní pře
hlídkou všech mravních sil národa pro nastáva
jící konečný zápas. Při tom kromě zmíněné 
slovanské účasti měla zvláštní politický význam 
přítomnost slovenských hostí v Praze, kteří se 
po prvé za války účastnili národního proj evu 
československého. 

V pantheonu musejním dne 16. května po Kra
mářovi a Jiráskovi ujal se slova též velký slo
venský básník Hviezdoslav, aby na české pro
jevy lásky ke Slovensku a víry v jeho osvobo
zení odpověděl krásným pozdravem, který byl 
vyznáním československé i ednoty a díkem za to, 
co si odnese z Prahy domů na Slovensko 
umlčené, ale doufající. "Tie dve vetvi" - pravil 
o Češích a Slovácích - "sú tak blízke a predsa 
tak vzdialené." Tomuto stesku básníkovu, i ímž 
se vyjadřoval veliký revoluční program sjedno
ceni národního, bylo dobře porozuměno. 

Vedle Slováků byli v Praze nadšeně přijati 
všichni hosté slovanští i neslovanští, mezi nimiž 
byly vskutku vynikající hlavy politické i lite
rární. Praha byla v náladě vzrušené a svátecní 
jako za svých největších dnů. Průvody chodily 
po městě, mluvili domácí vůdcové i vynikající 
hosté na ulicích, od sv. Václava a s balkonů, 
dra Kramáře přinesli do Pantheonu í vynesli 
odtud, před "Zlatou husou", kde slovanští 
hosté bydleli, byla opentlena na památku "slo
vanská lípa", ve Smetanově síni zpívala sl. Des
Hnnová, opásána širokou stuhou červenobílou 
a Vojan recitoval Bezručovu "Ostravu", jejíž 

. známé: "přijde den, súčtujem spolu" mělo bouř
livou ozvěnu v obecenstvu, jež při tom myslilo na 
konečné súčtováni s Vídní. Nejpovážlivější však 
bylo, že ze zástupů se volala sláva Masarykovi 
a dohodě a že k podobným velezrádným pro
i evům došlo i v Národním divadle. 

Politicky slavnosti· vyvrcholily manifestační 
schůzí zástupců utlačovaných národů rakousko
uherských v Obecním domě dne 11. května, na 
níž byli přítomni poslanci a politikové polští, 
jihoslovanští i italští; mluvil mimo jiné též bý
valý polský ministr krajan a potom první zahra
niční ministr samostatné Polsky Glombiňski a 
místopředseda říšské rady vídeňské Ital Conci. 

V přijatém proslovu, který censurou úplně 
potlačen, se pravilo, že shromáždění předsta
vitelé národů, "kteří od staletí trpí pod útlakem 
cizí nadvlády, sjednotili se v jednomyslné vůli 
učiniti vše, co i e v jej ich silách, aby národové 
jejich došli v této strašlivé válce svého osvobo
zení a povstali na základě práva sebeurčení 
k novému svobodnému životu ve vlastních sa
mostatných státech". Za základ a záruku lepší 
budoucnosti těchto národů prohlašuje se uvnitř 
opravdová a svrchovaná lidovláda a na venek 
všeobecný svazek národů, vybavený řádnou au
toritou. Odmítají se všechny smlouvy státní, ne
potvrzené svrchovanou vůlí národů, 

Toto odmítnutí bylo namířeno proti ujednání 
nového spolkového poměru mezi Rakousko
Uherskem a Německem, k němuž došlo dne 
12. května v německém hlavním stanu a jímž 
bylo před světem znovu dokázáno, že Vídeň 
nechce a nemůže se dáti vlastní cestou a zůstane 
Hliálkou Berlína. Ostatně v pražském projevu 
proniká cele hledisko nerakouské, mezinárodní, 
duch naprosté nezávislosti, 

Shromáždění zástupců potlačených národů ra
kouských v Praze, s nímž souvisely i několikeré 
důvěrné porady politické a jež doplňovaly 
schůze socialistických stran, mládeže, novinářů 
a žen, vesměs za účasti cizích hostí, bylo domá
cím protějškem k zahraničnímu kongresu utla
čovaných národů, konanému v Římě v první po
lovici dubna. Od r. 1918 vůbec až do konce války 
osvobozenské hnutí zahraniční a domácí půso
bilo i ako dva dobře sehrané nástroj e téže revo
luční myšlenky. Při tom obě měla spolupracov
níky a spolubojovníky v Jihoslovanech, Polácích 
a všech národech stejně očekávajících svého 
osvobození od pádu ústředních mocností. 

Pražské slavnosti, jež Neue Freie Presse na
zvala "divadelní hrou s Masarykem v pozadí", 
měly obvyklé rakouské dozvuky. Přišly vý
strahy, hrozby a persekuce. 
Vídeň podala Praze jubilejní dar v podobě 

oktrojírky krajských vlád v Čechách na základě 
národního rozhraničení, z nichž zatím měly ve
jíti v život dvě: pražská a litoměřická, a to od 
nového roku 1919. Německé požadavky, jež· 
z jara 1917 padly pod stůl, počala vídeňská 
vláda uskutečňovati krok za krokem pouhým na
řízením, když byla poslala parlament domů. Než 
tyto věci se již v Čechách nebraly tragicky. 
Vskutku Rakousko odešlo se světa dříve, než 
jeho výnosy vešly v platnost. 
Vážněj ší ranou obnovené persekuce v Čechách 

bylo zastavení Národních listů od 19. května až 
skorem do konce,války, které bylo odůvodňo
váno tím, že v jejich způsobu psaní jevila se "vždy 
nepokrytěji snaha, vzbuzovati soustavně náladu 
a sympatie pro státy dohody a pracovati způ
sobem tím v zájmu n~přátel". V té době byla 
vůbec státoprávní demokracie zahrnována 
zvláštní přízní rakouských úřadů. Nepovolovány 
jí politické schůze a zakázán jí i ustavující 
sjezd, chystaný na červen, takže mohla se řádně 
konstituovati teprve v československém státě, 
kdy změnila jméno v "demokracii národní". 

Za to český aktivism, jehož vyznavači v po-

slední době stáHstranou, zdvíhal tu a· tam zase 
hlavu. Byl posilován ve své ochotě ke kompro
misu s Vídní obavami z úspěšné rozhodné rány 
německé na západním bojišti a nedůvěrou v od
hodlání spojenců rozbíti Rakousko-Uhersko a 
utvořiti úplně nezávislý stát československý. 
Tato nedůvěra byla sama o sobě oprávněna po 
různých proj evech dohodových státníků ještě 
s počátku roku 1918, avšak politikové a národ 
stojící v revolučním odboji proti Vídni za hra
nicemi i doma jednali v přesvědčení, že musíme 
především my sami učiniti všecko pro svou svo
bodu tím více, čím méně můžeme spoléhati, že 
se nám jí dostane darem od kohokoli. 

Nejvíce zůstávala aktivismu nakloněna strana 
katolická, Šmeralovo křídlo sociální demo· 
kracie, jež v r. 1918 opět upevňovalo své posta
vení ve straně a odňalo oposÍční skupině mě"
sÍčník "Akademii", a část mladočeských po
slanců, která nevstoupila do státoprávní de
mokracie (Tobolka, Fiedler, Maštálka, Čech 
a j.). Tato skupina počala vydávati současně 
se zastavením Nár. listů týdeník "Česká svo
boda". Jeho jméno bylo sice dobrým ukaza
telem naprosté změny povětrnosti v Čechách 
proti časům, kdy skupina listu rozhodovala 
v Mariánské ulici, avšak jeho psaní prozrazo
valo strach z vídeňských protičeských plánů a 
ochotu připsati je na vrub přílišného radika
lismu českého. 

Vnitřní politický život český byl již v r. 1918 
pevně organisován dílem v nových, dílem v pře
tvořených vnitřně útvarech stranických, které 
přešly i do republiky. Událostí v tomto životě 
byl 1. máj r. 1918, oslavovaný po příkladu re
volučního Ruska z r. 1917 celým národem jako 
revoluční svátek národní a demokratické svo
body. Pro dělnictvo ovšem zůstal při tom také 
starým revolučním svátkem socialismu. Po prvé 
jej socialistické strany slavily společně, po prvé 
pracující masy, rozestupující se dříve v záhony 
rudých a červenobílých karafiátů, slily se 
v jeden proud na pražských ulicích, poslouchaly 
svorně na svých táborech Němce vedle Klofáče 
a Soukupa vedle Stříbrného, zpívaly jedním 
hrdlem Rudý prapor i Kde domov můj? 

Také Slovákům 1. květen 1918 přinesl 
možnos·t - první za světové války - aby ve
řejně zvedli svůj hlas pro svá národní, politická 
a lidská práva. Stalo se tak v Liptovském Sv. 
Mikuláši, kde na tisícihlavém táboru, pořá
daném sociální demokracií ve spolku s pokro
kovým občanstvem, byla přijata významná re
soluce, vrcholící v požadavku sebeurčení všech 
národů rakousko-uherských, "teda i uhorskej 
vetvi československého národa!" Dr. Šrobár, 
vlastní původce tohoto manifestačního projevu 
pro československou národní jednotu a svo
bodu, vsazen byl za to hned do kriminálu. 

V té době již Čechy se neobešly bez stranic
kých sporu a rozmíšek a byly již obavy, aby ne
byla jimi vážně ohrožována jednota a úspěš
nost osvobozenského zápasu proti Vídni. Proto 
bylo důležitým a prospěšným skutkem uívofeni 
"Národního výboru československého" v Praze 
dne 13. července, v němž všecky české strany {až 
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na soc. demokraty centralisty zůstávající ve 
vleku Vídně) uznávaly "tlumočníka skutečné 
vůle národa a vykonavatele všech společných, 
historických prohlášení jeho poselstva, vy
vrcholených ve slavném slibu dne 13. dubna 
1918", Také při jeho vzniku uplatňovaly se již 
silně zájmy stran a dlouho bylo jednáno o po
četném zastoupení jejich v tomto nejvyšším 
orgánu všenárodním. Konečně byl přijat po ná
vrhu Švehlově za základ poměr hlasů získaných 
těmito stranami v posledních volbách do ví
deňského parlamentu r. 1911. 

Podle tohoto klíče připadlo z původního 
počtu: 30 členů Nár. výboru straně agrární 8, 
sociálnědemokratické 7, státoprávnědemokra
tické 5, české socialistické a katolické po 4, 
staročeské a zbytku pokrokové strany po 1. 
Kooptací vynikajících osobností vědeckých a 
literárních náležejících různým stranám roz
množil se Národní výbor na 38 členů. Z něho 
po převratu. dalším rozšířením při zachování 
přijatého klíče bylo vytvořeno první revoluční 
a ústavodárné Národní shromáždění ·nové re
publiky. 
Předseda Národního výboru nebyl vzat ze 

strany početně nejsilnější, nýbrž zvolen jím dr. 
Kramář, jejž vídeňský ortel učinil za války nej
populárnějším představitelem protirakouského 
odboje v Čechách. Místopředsedy byH Švehla 
a Klofáč, jednatelem dr. Soukup. Od 20. čer
vence Národní výbor jal se pravidelně úřado
vati. 

Společný Národní výbor doma byl přiro
zeným důsledkem společného Českého svazu 
poslaneckého ve Vídni, který nyní spíše vyko
nával než určoval politiku národní, jejíž těžisko 
bylo přeloženo do Prahy. Nemohlo býti ani 
jinak, když vítězil na celé čáře názor, že 
z Vídně rozřešení české otázky čekati nemů
žeme a nemáme, a když naopak bylo nutno při
pravovati se doma na chvíli, kdy od slavnost
ních deklarací a přísah bude možno i nutno při
kročiti k činům. 

Hlavním úkolem Národního výboru byla pro
myšlená a všestranná příprava pro revoluční 
převrat, s nímž se počítalo nejspíše až na jaře 
r. 1919. Nebylo možno předvídati, za jakých 
okolností k němu dojde, a bylo třeba mysliti na 
různé možnosti. Leckteré důležité přípravné 
práce byly pak konány mimo oficiální půdu Ná
rodního výboru, v důvěrném kruhu Maffie za 
vedení hlavně Rašínova a Šámalova a ve zvlášt
ních komisích, které se obíraly jednotlivými 
otázkami, jako správní, finančnÍ,právní a pod. 

Bylo třeba na př. míti v patrnosti všecky 
spolehlivé a kvalifikované české úředníky. Bylo 
nutno pamatovati na přípravy po stránce vo
jenské a bezpečnostní, jež měl n~ starosti 
hlavně dr. Scheiner. Pomýšleno na to, aby byl 
zamezen z českých zemí vývoz obílí, dobytka a 
uhlí a úkol ten svěřen zvláštní Zemské hospo
dářské radě. Při tom taková a podobná opa
tření nemohla zůstati omezena na Prahu a bylo 
nutno zříditi po venkově národní výbory místní, 
po případě najíti zvláštní důvěrníky. To byly 

288 

tedy české starosti v posledních měsících Ra
kouska. 

Ve Vídni po 4 měsících sešel se dne 16. čer
vence opět parlament. Dr. Seydler měl hloupou 
odvahu odpověděti na slovanské žaloby za hluč
ného flHeil!" na německých lavicích proslulou 
větou: "Páteří tohoto mnohotvárného státu jest 
už jednou německý národ a vždy jí zůstane." 
S takovými projevy se v čechách již nepolemi
sovalo. Braly se klidně na vědomí. 

Čeští poslanci odpovídali Seydlerovi z povin
nosti a dr. Stránský, který ve velké řeči odůvod
ňoval ministerskou žalobu pro oktroj o krajských 
vládách v Čechách, pravH přesvědčivě: "Nená
vidíme toto cislajtánské Rakousko s německou 
páteři na věky věkův ... Rozdrtíme je tak, že 
nezbude po něm ani smrad tohoto Seydlerovského 
Rakouska. " 

Za několik dní byl dr. Seydler, který již něko
likrát odstupoval a nikdy nebyl puštěn, vy
střídán konečně v čele vlády baronem Hussar
kem. Ten neuměl nic státničtějšího než pokračo
vati tam, kde Seydler přestal: odročil parlament 
do podzimu a dal Němcům novou splátku na 
jejich požadavky, vydav výnos o zřízení němec
kého krajského soudu v Trutnově a rozdělení 
zemské správní komise v Čechách na oddělení 
české a německé. Při tom patrně na příkaz 
císařův přivedl opět na denní pořádek otázku 
revise rakouské ústavy, aniž však někoho pro ni 
získal. 

Od 18. července nastal na západním bojišti 
obrat pro Němce osudný. Spojenci přešli sami 
k útoku a tlačili Němce krok za krokem ze země, 
V německém hlavním stanu se již v srpnu 
pohřbívaly všecky na:děje, což bylo brzy známo 
českým politikům. Častější zprávy o slavných 
dobrodružstvích odvahy české armády sibiřské 
i skvělých politických úspěších Národní rady za
hraniční povznášely sebevědomí a bojovnost 
českého lidu doma. 

Neobyčejný rozruch způsobilo uprosti'ed léta 
britské uznání Československé národní rady a 
armády za spoj ence a úřední doprovod rakousko
uherské vlády k tomuto historickému doku
mentu. Z Vídně prohlašovali o Národní radě, že 
jest "výborem soukromých osob, které neob
držely mandátu ani od českého lidu a ještě méně 
od národa československého, který existuje 
jenom ve fantasii dohody". A o vojácích česko
slovenských prohlásili, že "tito věrolomníci a kři
vopřísežníci, třeba i e dohoda II uznala"! budou 
'pokládáni za velezrádce a tak s nimi bude také 
nakládáno", 
Právě dne 17. srpna, v den~ kdy se u nás četlo 

londýnské uznání a vídeňská odpověď k němu, 
konaly se v Lublani důvěrné porady slovanských 
politiků jako pokračování květnových konferencí 
pražských. Bylo zde rokováno o ústavě příštích 
tří států slovanských: polského, českého a jiho
slovanského, o jejich vzájemných vztazích poli
tických i hospodářských a obnovena dohoda 
o příštím společném postupu ve Vídni. Týž den 
vydána zpráva o poradách v hlavním stanu ně
meckém, jež prý skončily úplnou shodou votáz
kách vojenských i politických. 

Tak se radili a připravovali na věci příští 
představitelé dvou světů: jednoho, který za
padal a držel ještě v rukou moc dneška a dru
héh~, jenž vzcházel a jemuž patřil zítřek. 

L. Sycňrava-J. Wersiadt: československý odboj. 
Knihy pro každého. 1. 5. 

] a r n i z p ě v pře d o s v o b o z e ním. 

Jak burácí vítr a na střechách statků skřípe 
rez korouhviček, rozvrácen plechový kohoutek: 
to vítr se otočil, plíce šíří a v nozdry štípe, 
nebude pomalu srdce, jehož by neprotek'. 

Zdaleka hUČÍ, měch kovář vzdul, v kov mocně 
buší, 

svobodných národů jarem pozavál, 
pozdravy sebevědomých zahřměl dalekých světů 
a tolik teplého lidství zavál k nám prvních květů, 
odvahou zámořských měst, bohatstvím farem 

zrál, 
leč nejvíce dal, co kdy mohl, chudému žebráku: 
udivil zázračnou, Bohem zvolenou ruskou duší, 
ne odevzdáním v osud kdes od lávry baňatých 

věžÍ, 
však hlasem z hlubin, jež svědomí lidského 

dobro střeží 
jen jednou se rodícího zázraku. 

Ú, jak se vše vzbouzí pod šerem 
oblohy české tím přerodných větrů úderem. 
Ty, měšťane, pospěš a starousedlou 
svou hlavu zdvihni, krám provětrej, 
ty, kupče, ty, tvář svou bděním zbledlou, 
řemeslníku, si ováti dej, 
sedláku, oráči, oř jeho řečí, 
ty, dělníku, dej si jím vysoušet pot: 
vždy národ-li sjednocený, je větší 
a větší i práce je květ a plod. 

Měj sílu: ztracenou svobodu již 
kdys dávno, ať vzkříšenou uvidíš. 
V té chvíli se probudí tvoje vsi 
a naběhnou města života krvL 
Přes pole, přes louky, přes lesy 
vystřelí zázraku jásot prvý. 
Šik praporů v slunečnu počne vlát 
a nad každou střechou vzrývavě bouřit, 
kraj vystoupí ze svátků mírných zlat, 
mha obětním plamenem bude se kouřit 
a křiky a hudby ze vsí a měst 
svobody hymnou vyhrávat ... 
Dech svobodných národů přivíval 
pozdravy z dalekých světů. 
Čím člověka duch kdy rozkvétal, 
tu na každém sládnu! retu. 

Leč bude-li, kdo si tvé smrti žádá: 
nechť uzří tě vzpřímeného stát. 
Řeč sebevědomou, zrak svítit blesky, 
a myšlenkou jiskřit a hrát, 
odvahu, krásná jež bude a mladá, 
tvou pevnou vůli, ne rabská záda, 
nechť vidí, jak vzpřímen je člověk český, 
jak záměry tisíci umí zrát ..• 

Teď, větru-li propaseš bouřlivé vání, 
nebude s tebou smilování. 
Teď nevydřeš-li se z tlap 
kol tebe svíraných v mučící kleště. 
zůstaneš do věků rab 
a k posměchu budeš si ještě. 
Vždy zákrskem budeš, ne stromem pyšným, 
vždy o plod svůj obírán někým hříšným, 
co moh' jsi státi, strom osamělý, 
kvést sobě, plod skýtat, svým poutníkům stín, 
nastavit v bouři bleskům se celý, 
vždy hrdý, však pro sebe stát a smělý 
se vichrům dát, nikdy však bolestín, 
jenž v milosti něčí růst musí a zvadat, 
své nechat si prožírat kořeny, 
rvát květy si dát, plod povykrádat, 
zákrsek ve stínu zmořený. 

Teď, nechápal-lis, že činů je den, 
pak - svobody jsi nehoden. 

Ant. Sova: Krvácející bratrství. Praha. 

v z p O II r a V K o t o r ll. 
V Hnidousích u Kladna odhalena byla dne 

7. října 1923 pamětní deska Františku 
Kouckému, jenž jako desátník na torpedovce 
č. 81 v únoru 1918 zosnoval v Kotoru spiknutí 
a chtěl s torpedovkou prchnouti do Benátek. 

Plán však byl krátce před uskutečněním pro
zrazen a Koucký byl dne 11. května :1.918 za
střelen. Pochován jest na Mariánském hřbitově 
v Pulji. Památka jeho bude vděčným národem 
zachována v úctě jako památka statečných ná
mořníků, hrdinských synů vlasti, kteří, byvše 
vychováni národní školou, živili v sobě odpor 
proti nenáviděnému Rakousko-Uhersku a účast
nili se též v únoru 1918 vzpoury v Boce kotorské. 

V zálivu kotorském kotvilo tehdy několik vel
kých válečných lodí rakousko-uherských a tor
pedoborci s torpedovkami, celkem 42 válečné 
lodí. V hlavním přístavě puljském stály jen 
dreadnoughty v čele s obrovským "Viribus uni
tis", potopeným po převratě Italy. Námořníci, 
z nichž mnozí sloužili bez přestávky již šestý, 
ba dokonce i osmý rok, byH nespokojeni, nebot 
jejich rodiny dostávaly nepatrnou podporu, jež 
nepostačovala ani na chléb. 

Ke vzpouře došlo zásluhou českých a jiho
slovanských námořníků. Odepřeli poslušnost a 
žádali za okamžité vyjednávání o mír na základě 
podmínek Wilsonových, okamžité zastavení vá
lečných podniků, propuštění všech námořníků 
sloužících již více než čtyři roky, zvýšení podpor 
rodinám, zlepšení stravy a lidské zacházení 
s mužstvem. 

N a splnění těchto podmínek měl dozírati 
zvláštní výbor z námořníků. 

Duší spiknutí byl Srb Sesan z Dubrovníka, 
letecký podporučík. 

Ke spiknutí přistoupilo kromě jiných 112 slo
vanských námořníků a odboj měl propuknouti 
dne 1. února ·1918. Nejstatečnější bylo mužstvo 
admirálské lodi "Sv. Jiří". 

Torpedovka č. 11 prchla před tím tajně do 
HaHe, což slovanské námořníky jen povzbudilo 
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a nadchlo. Důstojníci, zvláště Němci a Maďaři, 
jsouce již dlouho v nečinnosti, hýřili a byli 
bedlivě pozorováni českými námořníky. 

V den vzpoury, za krásného slunečního počasí, 
strhli vzbouřenci úderem 12. hodiny říšskou 
vlajku na admirálské lodi a vyvěsili místo ní 
rudou vlajku a škopek, symbol to námořní 
vzpoury, k níž ihned přidala se loď "Gaea", 
torpedoborec "Galathon" a jiné. 

Na palubě "Sv. Jiří" nastal pokřik a padlo 
několik ran z revolverů. Když pak mužstvo pod
niklo útok bodáky, utekli se důstojníci do kabin, 
kde je střežilo mužstvo s nabitými revolvery. 
Jenom fregatní kapitán, jenž se bránil, byl 
smrtelně raněn. Boka kotorská byla v moci slo
vanských námořníků, neboť i torpedoborec 
"Čepel", na němž slovanská posádka byla v men
šině, byl přinucen se vzdáti. 

Na každé lodi zřízeny byly komitéty a celou 
akci vedl ústřední komitét, v němž byli zástupci 
všech národností: 2 Češi, 2 Srbi, 2 Chorváti, 2 Ita
lové, 2 Němci a 2 Maďaři, celkem 12 členů, Dů
stojníci dostávali stravu od mužstva a smělí 
opustiti kabiny jenom v čas oběda a večeře, a to 
jen v průvodu stráže. 
Námořníci chystaH se k boji ná život a na 

smrt. Avšak i tato dosti dobře organisovaná 
vzpoura byla přemožena zradou a nerozhod
ností neslovanských námořníků, Druhého dne 
odplula loď "Novara" bez vlajky, s úplným dů
stojnickým sborem na palubě do Risana, prý za 
propagaci vzpoury, vskutku však, aby akci zra
dila. 

Na rozkaz velitele vzbouřeného křižníka "Sv. 
Jiří" Čecha Ráže odpluly torpedoborci a torpe
dovky za "Novarou", ale musily se vzdáti. "No
vara" vyvěsila v zálivu risanském rakousko
uherskou vlajku. Za "Novarou" ušly do téhož 
zálivu i německé ponorky, 12 torpedovek a večer 
i těžký křižník "Kaiser Karl". 

Tak zůstaly na konec v Boce kotorské ze 42 
vzbouřených lodí jenom 3 křižníky, a to "Sv. 
Jiří", "Gaea", "Korunní princ RudoU", Na této 
lodi byl velitelem Čech Budil, před tím lodní 
pekař, zanícený vlastenec, horlivý milovník knih. 
Do Halie odletěl hydroplán, ozdobený českou 
vlajkou, Bylo třeba rychlé pomoci, avšak přišla 
pozdě. 

Stateční námořníci chtěli podstoupiti nerovný 
boj s pozemními pevnostmi, které již na některé 
lodi střílely. Zabit byl Čech Dvořák, otec 7 ne
dospělých dětí. Boj byl beznadějný a nemožná 
byla již také cesta do ltalie, již mohli vzbou
řenci uskutečniti jenom v noci 1. února, kdy 
všecky úřady byly téměř bezmocné. 

Zatím posice neslovanských živlů zmohutněla 
tak, že již ráno 3, února opanovaly palubu. 

K Boce kotorské připluly dvě říšskoněmecké 
ponorky, jež oklamaly vzbouřence vztyčením rudé 
vlajky. Vnikly do zálivu a marně v této tragické 
chvíli oduševňoval a zapřísahal Ráž malomyslné 
mužstvo, vyzývaje k vytrvalosti. Německé po
norky chystaly se k útoku ve chvílí, kdy do Boky 
veplula plnou parou, až prý barva s komínů od
prýskávala, eskadra pomocného loďstva, jež 
dala vzbouřencům ultimatum a přinutila je ku 
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vzdání. Rudé vlajky byly sňaty a rakousko
uherští důstojníci zaujali opět svoje místa. 

Hlavní vůdcové vzpoury, Čech Ráž a Jiho
slované ŠišgorovÍč, Brničevič a Gravar byli již 
dne 11. února 1918 za zdí kotorského námořnic
kého hřbitova zastřeleni. 

Byli vyvedeni na popraviště, kde stálo již 12 
maďarských vojáků pod velením důstojníka. Při 
zdi byly připraveny 4 otevřené rakve, 

František Ráž z Opavy, jenž i y žaláří chtlval 
se mužně, očekával smrt klidně. Nedal si ani oči 
zavázati. Soko BrnÍčevič z Jaseníc přijal po
slední útěchu od kněze. Ivan Šišgorovič ze Žirje 
II Šibenika byl velmi rozrušen a Antonín Gravar 
z Poreča v Istrií při vzpomínce na svoji rodinu 
zaplakal. 

Po exekuci byly hroby hned srovnány se zemí. 
Až po válce označila jihoslovanská mládež hroby 
kříží. 

Později byly ostatky Brničevičovy převezeny 
do JasenÍc a těla ŠíšwrovÍče a Gravara pocho
vána na městském hřbitově. Tělesná schránka Rá
žova převezena byla do Prahy na podnět jiho
slovanské jednoty sokolské v Kotoru za součin
ností české kolonie v Dubrovníku a Památníku 
odboje při zájezdu jihoslovanského Sokolstva na 
osmý slet. 

Ostatní vzbouřenci byli uvězněni v starých ka
sematách z dob tureckých a později byla vět.,. 
šina i ich poslána jako dobytek s eskortou čet
nickou do Pulje na nucené práce. Někteří byli 
prý v říjnu 1918 v Pulji zastřeleni. Pouze letecký 
podporučík Sesan ušel hydroplánem do HaHe. 

Podle vypravováni očitého svědka. 

Dub 11 O V á pří S aha. 

Zeleň, lví znak, slunce shora - začínalo se to 
krásným vstupním trojzvukem. Hned nato se 
ozvala čtvrtá dobrá věc života, hudba. Ale po
tom naráz promluvila naše stará Země, 

Zmizely náhle očím postavy zpěváků, lidí na
šich dnův, a železným krokem z hlubin staré 
Země vyšli mezi nás ti staří. Promluvili po svém 
právu první a promluvili svojí mluvou, jen ně
kolika železnými slovy, která už staletí vy
držela a staletí vydrží. Řekli vlastně vše, čeho 
bylo třeba. Nebylo už potřeM slov našich, příliš 
mnohých, stokrát mdlejších. Po těch několika 
slovech husitského chorálu mohli jsme němě 
zdvihnout vysoko vzhůru ruce a po němé pří
saze němě se rozejít 

V tom pro mluvení starých Husitů bylo něco 
ohromného. Naráz. všecka srdce naše, už před 
tím po okraj naplněna sebevěrou a odhodlaností, 
nalila se nepřemožitelnou odvahou: to tím, že· 
jsme pocítili pomoc neporazítelných starých bo
jovníků a pomoc sv~ staré Země, Ocitli jsme 
se v objetí starých hrdinů, kteří musili mezi nás 
sestoupit, poněvadž šlo o obhájení jejich. ~~la, 
jejích vlastního smyslu života, o dovršení JejIch 
bojů za věci vyšší než pouze lidské. A širou síní, 
širými srdci rozprostraniIo se málomluvné, leč 
~šeobsahující ujištění jejích přítomnosti, paměti, 
pomoci, posily: "Jsme s vámi/" 

Bohuslave z Čechtic, či ty kte~ý ji~ý pezn~ý 
v' skladateli staré písně bOjovníku bozlch, 

muu, .., d vil t k' t před . emuž vytvořením JeJlm z ar se e!1y ra. v' 

J 0lHsíciletím milostí Ducha tento uzasny cm, 
r~ s byl s námi v tu sobotu třináctého, dubv~a 
a robě především platila němá, radostn!l vhd~ch 
no st duší našich. Dokud tvá píseň v Cec ac 
bude znít nelze Čechům zahynout. . . 

A poto~, po příliš mnohých ~lov~ch pohh
kových, slova drahého mu~e h~slt~keho v~r~ce, 
věrného a statečného muze, l~kare ~us; ces
kých a učitele nár.o~a, A 1 o: s e v.J 1 r ~ s k a. 
Patřit naň a slyšet Je), horouc!, dusl dUv~l sto
násob horoucnější, smět a musIt. po pnkla~u 
jeho ruky prací posvě<:~né sám ta~e ruku.zdvih
nout ku přísaze, bylo JIstě pro premnohe,. snad 
pro všecky z nás, nejúchv:atněj~í .u~álostí ŽIvota, 

Když jsme rázem vstah a Zd:rl~h ruce ::- po
hled nezapomenutelný na ty hSlce vztyc~n~ch 
paží, ohromný hustý zástup rukou, posl~snych 
neodmluvně velikého povelu velk~. c;hvde! -
zastavil se čas. A bilo dvanáct. Stah Jsme Jako 
na vysoké hoře života, s hory otvíral se pohled 
na všecky strany do velíkých dálek - t~m n~
zad do dnů táborských, kupřed~ do d~!l vell
kých bojů budoucích, které ~z Vr?ajlCe .do 
dneška své stíny, právě donuhly nas, ~ ~eto 
sobotní přísaze a které podstoupíme prave sllou 
a pomocí této přísahy. , 

Říkávali staří. lidé jindy, prOZlvse nenadale 
největší událost svého žití: "Ny~~ ,lze tedy 
umřít, neboť dožil jsem se í~, po mz Jse~ ce~y 
život prahU" Nám dnešním lidem ~o velke uda: 
losti třináctého dubna však je zJevno: "Nym 
tedy nutno doopravdy, od~odlaně, p!ně ~. cele 
žHl" V tom je rozdíl včerejška a dneska, Zlvota 
starého a nového. 

* 
Jarní slunce, symbol nového život~~ stál? 

zrovna v polednách, když isme ,pns~hah, 
Všichni do jednoho, neboť unes!a, nas Y:rseck~ 
strhující síla okamžiku - kdo Jej prozIl, byť 
sto let žil ještě, velebnosti jeho nezapomene. 

Ale potom příšly otázky ~ poc~yby: !<d~ ~o 
přísahal? Komu jsme to phsahah? A Jaky Je 
smysl této přísahy? y v y" v 

Přísahu možno vázne slozlt len na nyeco, ~o 
člověku svato; nízkostí a podlou f;askou Je 
přísahat na něco nesvatého a chatrneho - !1a 
bradu prorokovu! Sokr~tov~ké~o psa! Ale mz
kostí i podlou fraškou Jest 1 pnsahat na to,v co 
člověk za svaté vydává jen ústy,co mu vsak 
v srdci svato není. , o 

Přísahali isme při drahé památc~ Předkuv, 
Ale kterých? Dojista ne předkůvy vsech: ZC,ela 
určitě ne při památce všech tec~ y ~yvalJc.h 
škůdcův a mučitelů vlastní krve, dracu;r a o zry~
čův nečistých a nespravedlivý;h okazltelu Zl
vot~ všech těch nesčetných zradcuv a o~pad
líků,' počínaje čtrnácti lechy, přes v ty mlz,:~ 
Přemyslovce, Valdštejny a Slavaty az p,~ dnesm 
renegáty, ne při památce předků z~odeJuv va l~
pÍČů ze zpronevěrné šlec~ty česke,o z.bab~lcuv 
a zaprodanců, Pálče a Komáše, vrahu hdove d:~ 
mokracié na pláni lipanské a českých pomahacu 
po Bílé hoře. 

Předky, při jejichž p.amátce)sme přisahal~. 
mohli být myšleni jen b, kdo Zlvotem a smrtí, 
mečem a prací stáli za ideály náro~a, z~ s~o
bodu těl a duší slova, myšlenky, svedoml, dlla, 
života, za spra~edlnost, bratrst:rÍ a .líds~o~t. fle 
ty ideály nebyly něčím, co by Sl om sv~th ~red
kové byli bývali mohli zvo~ít podle

v 
l~b<:sh: yt~ 

byl mravní imperativ do m~~ zapustenyy.vyssl 
bytostí, byl to úkol, uložený J1m Duchem zlv~ta: 
Přísaha pravá nemůže být hrou se. slavnYffi1 

slovy; není to žádná efektní, yr.?~anbv~kro-diva: 
delní příležitostná dekorace bezneho Zl~l. Za ~ 
musí být přesvědčení ve jsoucnost I?ovcne~~ v~~
šího podmětu, který přísahu skutecne SlYS1, P!1-
jímá a od nynějška ~ude ji ,ž~lezně držet,a dr~et 
s ní i nás, abychom Jí dost~hy do ?,?sledníh~ plS
menka' víra musí být za m, ze pnJemce pnsahy 
je horliv a sílen, aby nás pro splně~í stíhal, z~e
pokojoval, soudil i pokutoval; s pn~ahou sloze
nou musí v nHře člověkově vstát predstava by
tosti, čekající neúpr?~ně na č~ ~líb,:ný; po~~~ 
od té chvíle musí cItIt na sobe 1 veskerem ZlÍ1 

svém mystické oči, sledující jej ustavičně ve dne 
v noci. Není-li toho přesvědčení, té p,ř;dstavy, 
toho mučivého pocitu z pohledu sleduJlclch nad
lidských očí, je přísaha prázdným hokus-poku
sem, v. 

Ale touto bytostí, která slyšela, přija!a, ~rZl, 
bude vymáhat a čeká s očima hrozně upr.enyma, 
nemohou být předkové. Nev,ěřím,,: všic~m, že ?1 
předkové ustavičně žili mezI námI, t~k, Jako ven 
Ind a Japonec; a nevěříme, že by :neh moc:,vy
nucovat splnění přísahy, trestat zradce a k:1Vo
přísežníky, Tím tajemným mocný~ pod~:tem 
mŮ.že být opět jen Duch života. Phsahah Jsme 
tedy třin4ctého dubna bohu. 

Kdo však přísahal bohu? Tři řad.y pře~e mn0,;t 
stál český literát, monista a athelsta], 1 on mel 
tři prsty zdviženy, i on přísahal. Pnsahal on, 
bezbožec, bohu? a kterému? A on ne?y! s,:I?o
jediný Mnoho stálo vedle něho a steJne pnsa
halo j~mu podobných, lidi příliš civilisovanýc~ 
a pokročilých, kteří už nemají a nemohou mlt 
boha - komu přisahali? 

A vedle těchto bohu slibujících atheÍstů mě!~ 
ruce k přísaze vztyčeny ti~~;ov~. jiných, ~t~n 
v tu chvíli jasněji neb temneJl ~eh n~ mysl! Ja
kéhosi boha. Kterému bohu phsahah on.l? Ne
pochybno: bohu svobody a sprav,:dl~ost~, ~ohu 
volného rozvoje celé podstaty kazdeho le~~~e 
a každého národa bez rozdílu, bohu zdr~vl, CIS

toty zákonnosti, krásy a radostnostI, bohu 
ideálů vyššího bytí a splnění Díla. 

Kdo však z těch tisíců má doopravdy tohot<: 
boha? a kolík lidí je mezi námi, jímž bůh nem 
jen staromódním slovem, strašákem, pouho~ ze
žloutlou, přežilou et~ketou, pouhou rubnkou 
úředního papíru? MaJÍ onoho boha svobo~yy.a 
spravedlnosti všichni ti, kdo v ?ěžné I!raxl {ti. 
vota otročí jen mamonu, dycht:. po . p~epyc ui 
rostoucím z křivdy a útisku, vSlchm. tl drav~l 
a pleniči služebníci břicha, ukrutnícI a sobCI, 
zhoubci ~vobody a nelidové, davÍči malých a 
pijáci lidské krve? Nikoli! ,.' . v • 

Ti všichni tedy přísahali bohu CIZun~. J~!Z po
pírají denními skutky svými, a nemohh pnsahat 

291 



při svém pravém bohu křivdy a nepravosti. Je
jich přísaha tedy byla nepravá, poněvádž proti 
ní stály skutky jejich dosavadního žití, jež ji 
usvědčovaly ze lživosti. Anebo ti všichni přísa
hali, myslíce opravdu na boha, onoho svého pra
vého boha, a pak opět to byla přísaha nepravá, 
neboť onen jejich bůh není totožný s bohem svo
body a spravedlnosti. 

Nestačí mít boha svobody a spravedlnosti jen 
v ústech, nýbrž v srdci; a nestačí jej vyznávat 
leda o nahodilé sváteční příležitosti a slavné 
manifestaci, nýbrž potřebí mít jej stále, vyzná
vat jej ustavičně, v tisícerých nejdrobnějších 
i největších případech žití. Tohoto boha volat 
za svědka své přísahy smí jen ten, kdo žije cele 
tomuto bohu, jeho Dílu, souhlasně s jeho tvůr
čími ideály, souběžně s linií boží: svobodně a 
spravedlivě, čistě a zdravě, krásně a radostně 
nejen sobě, nýbrž i všem ostatním, a nejen 
jiným, nýbrž i sobě. Jen těm ze rtů vycházela 
přísaha pravá, u nichž vycházela z celého ži
vota srovnalého s ideály Ducha, úplně sparale
lisovaná s čarou Díla, tíhnoucího k vyšší for
maci bytí. A ti vlastně přísahali zbytečně, neboť 
pro ně splnit, nač přísahali, je tak samoiřej
mostí, jako všecky skutky, konané jimi před 
tím bez přísahy; ba pro některé z nich přísaha 
mohla se zdát něčím rouhavým, neboť plnili-li 
dříve sami od sebe věci méně důležité, tím víc 
se jim jevilo nepominutelnou povinností splnit 
i věci tak veliké, týkající se celého národa, a 
víc než národa. 

Druzí však slibovali něco, co stojí napříč a 
na odpor jejich praxi životní. Neobjeví se mar
nost zlé přísahy příliš záhy? Nepočne se její zrada 
hned prvním činem nespravedlnosti a nesvo
body, pět minut po přísaze? Jen jediný takový 
skutek a z přísahavšího v hanbě tu stane náhle 
křivopřísežník. Je velké nebezpečí lži v sobotní 
přísaze a nebezpečí většího otravování života 
po ní; nebylo nebezpečím, aby obřad přísežný 
nevypadl staroromanticky divadelně, nýbrž bylo 
v tom, aby v zápětí po slibu nepřekotily se duše 
opět zpátky do starého žÍvota. Zamyslete se jen 
nad skrytým zhanobením duší, které by tím pá
dem do staré nesvobody a křivdy nastalo, po 
tak slavné hodině skutečného spolužití s hrdiny 
husitskými, již smívali přísahat bohu svobody 
a spravedlnosti, poněvadž jej v srdcích měli! Po 
těch velkých okamžicích, kdy pod námi želez
ným jazykem zahřměla stará Země našel Selhat 
po takové věci a nesrovnat od nynějška se smys
lem své přísahy všechen svůj žÍvot mravní -
kterak by potom bylo lze uvěřit takovému člo
věku?! Kterak bylo by potom možno stavět na 
jeho sílu, vůli, poctivost a věrnost?! Kterak se 
naň spoléhat ve všech věcech jiných bez pří
sahy?! 

Příliš snadno pozdvihli jsme své ruce v so
botu. Příliš lehce unesl nás vichr chvíle a po
hled na tisíce rukou vztyčovaných kolkolem, Líp 
bylo by bývalo, aby každý z nás byl složil pří
sahu potichu zcela sám, v nejpřísnějším uza
vření od světa, po nejopravdovějším přezkou
mání statečnosti a pravosti svého srdce, bude-li 
s to, aby vydržel splnit, co slibuje. Viděl jsem 
jediného člověka, stařec to byl s hlavou jak 
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mléko, tváří přísných, ztvrzených Životem:, ten 
zdvihal -roku svou pomalu, příliš pomalu. Ten 
zjevně měl boha svobody a spravedlnosti. A v tu 
vteřinu vznešenou, on všecek jako v tragickém 
okamžiku se přezkoumal, je-li ještě, ve svém 
kmetstVÍ, schopen vyplnit, co přísahou hodlal 
vzít na sebe. Tomu bylo těžko zdvihnout tři 
prsty, neboť proň byla to věc příliš vážná a 
příliš krutě slavná mezi ním a bohem. Ale pak· 
zdvihl ji i on, poslední ze všech. 

Snad on jediný z nás přísahal čistě a pravě. 
My však, obávám se, přísahali nepřipraveni, ne
očištění, neobmyti ze starého života, nepromě
něni. . 

Nyní tedy přísaha nás volá a zavazuje: očistit 
se, obmýt, cele se proměnit - dodatečně. Zí
třejší život náš svými skutky na nás vyzradí, 
byH-li jsme pravými vyzyvateli boha svobody 
a spravedlnosti, anebo ledabylými křivopřísež
níky a lháři. 

Gamma: Hlas. 1918. Praha 1919. 

N á rod n í pří S aha. 
Pro jev A l. J i r á s k a. 

Dne 13. dubna 1918 v Obecním domě pražském. 
Slavné shromáždění! 

Sešli jsme se v památné době na památném 
místě, tu, kde stával dvůr našich králův, odkud 
požehnaně vládl koruně české Jiří král, ten 
"Laskavec lidský", jak jej nazývali, za něhož 
naše království opět stalo se mocností evropskou. 

Sem do králova dvora musila hrdá a mocná 
Vratislav holdovat svému králi, sem přijížděla 
cizí vyslanectva, sem přijížděla knížata německé 
říše, hledajíce spolky s Jiříkem i spříznění, kní
žata z jihu i severu, bavorský vévoda, brani
borský markrabí rodu Hohenzollernského. 

Odtud z králova dvora vyj elo, a na to můžeme 
s hrdostí vzpomenouti, slavné poselstvo ke dvoru 
Ludvíka XL, získat tohoto panovníka velké 
myšlence Jiříka krále, jenž sám válečník vý
tečný, př.ece války nenáviděl a snažil se a pra
coval o užší spoj ení všech mocností světských, 
aby pokoj a mír byl v křesťanství uveden a za
chován, aby všeliké rozepře mezi národy byly 
urovnány přátelským rozsouzením. 

Hle, velká, vznešená myšlenka stálého míru 
a odzbroj ení, která je touhou dneška, která za
chvívá srdci milionů, po prvé uvedena v život 
před čtyřmi sty léty naším husitským králem! 
Před chvilkou hlaholila touto síni píseň 

z oněch dob, slavná píseň našich předků, výraz 
mužné, bojovné síly i tvrdé kázně, která roz
něcovala a sílila naše předky, když první 
v Evropě bojovali o dobro nehmotné, o uvolnění 
ducha, za ideu demokracie i za život svého ná
roda. Dnes hlásíme se k dědictví této myšlenky, 
dnes usilujeme novou silou o staré, neporušené 
právo českého státu, o spravedlnost sebeurčení 
všemu národu československému. 

A jest radost a blaží, že všechen náš národ, 
všechny vrstvy jeho, že staří účastníci a pamět
níci prvních zápasů státoprávních, žé generace 
starší i generace mladých jednomyslně s na-

dVením přijali prohlášení našeho poselstva, pa-
s, tná prohlášení ze dne 30. května a 6: ledna. 
mSlahořečím že ve velké, těžké chvíli J s~e s~ 
našli, že jesť jeden, jediný náš. cíl, , že vSl~hm 
'sme za jedno v lásce a věrno~h svex:!-u prav~, 
J v m spravedlivému že jsme Sl svorne vedomt, 
vse , . 1 ti b V

' , m po 
čím jsme povinni své mrnu os , ~o e 1 svy v' -
tomkům a že bohdá za~h~;áme 1 :r!Y' co prika
zuje píseň prve hlahohvs,l: "Neprat.':,l se nvele
kejte, na množstvÍ nehleďte, a hledlz a drz se 
každý šiku svého." v h 

Přátelé rodáci! Ve vás, zástupcích vsec. 
vrstev a' větvi, pozdravuji národ, odhodlany 
k mužnému boji za právo a šťastnou b~?ouc;t0st: 
B . . těžky' J' sme v hrozném vlnoblb svetove 

Oj Je, '1' dh dl sti války, než pevně d~věřUJ~~. p m o v o a~o 
a vytrvejme posílem take J1stotou,. ze nejsme 
v boji osamocení, ž: máme věr~é s~olence v s~a
tečných bratřích naroda chorvatskeho" srbskeh? 
a slovinského, jehož vážení a milí. za~tupcove, 
naši vzácní hosté, přispěc~ali me,zl n,:s, znov!1 
osvědčit své spolehlivé spOJ enectvl a pratelstvl. 
Zplnomocněn zástupci našeh~ n~~o~a, na

vrhuji vám, abyste jednomyslne pnjah tento 
jejich projev. 

Národu československému! 
Nesmírná válka celého světa dostupuje svého 

vrcholu. 1 d' ' t 
V bolu a hrůzách stojí nepřeh e ne zas uPy 

mužův a žen československých, V potoClch 
tryskala a tryská na boj ištích k:ev ~eskoslo
venská, Nespočítané hroby mdvych, JSou pa
mátníky ztrát národa českoslov.enskeh~, Bed~ 
bez mezí a konců kosí životy hdu a u~~~stne 
zraky matek hledí v zoufalství ~a u~ychaJ1cl ge
nerace mládeže československe. V sechny, bez
měrné tyto oběti byly na nás ,?valeny val~o~, 
které isme nechtěli a z které neJs~~ odp~~~d~l. 
Nepodlomen, utrpením zocelen, venl a ven na
rod náš že v bouři světové války vykvete na\ 
konec t~ké jemu nový, lepší život a že touhy 
jeho všelidské budou posvěceny mírem všeob:c: 
ným, jenž lidstvo na věkYv~c~rání od opakovam 
katastrofy dnešnÍ. Nechteh Jsme a nechce~e, 
nežli žíti životem svobodným a samostatnym! 
spravovati osudy ~v~ pod ~lasb;í sv~ch?vanosb 
a budovati nepoutam a volm byt! svo~e, Jak o to 
usiluje každý uvědomělý národ po vsem kultur-
ním světě, • d' 

To je právo naše nejposvátněi.ší, práv? n~ro nt 
i mezi;národní, právo národa, Jen:: ma ~aslt;h~ 
o kulturu světovou a jenž svou vzdelanosh, svyml 
silami mravními a svym rozvojem hospod~řs~ým 
s hrdostí se postavil prací svou do prve rady 
demokratických. národů, světa, . o • I 

Taková jest Jednotna a svorn~ vul~ naroda..; 
N a tomto odhodlání nezmění mc am ~lovoln~ 
rozněcované záští v národech s?usedn~ch, ~m 
zneužité slzy nevinných matek a zen, am zvyso
vaná soustava vyhladovovací vůči všem !eho 
vrstvám, A jsou marny všechny pO~usy naro~ 
rozraziti nebo pevnost jeho podlomih hrozbami, 

Národe československýl 

dějiny Tvoje nejsou pamět~íky, stojí jako žulo:,á 
hradba za vším tím, co TVOJe poselstvo v p.a~at
ných svých a historických deklaracích zJevllo. 
Tak zde stojíme! 

A v pevné, nezlomné důvěře v ~o::ečné v~t~z
ství nejsvětějších práv svých, v duvere ve .V!t~z
.ství spravedlnosti, ve vítězství práva nadvn~sl~l~, 
svobody nad klamem ve velik~m roz~anem ,dejrn 
světových zvedáme ruce sve a pn drahe pa
mátce předků, před očima vzkříšeného ná:oda 
a nad hroby padlých v mohutném souzvvuku vsech 
duší svých slibujeme dnes ,a pro vsec~nu vbu: 
doucnost: Zůstaneme, kde Jsme stanuli! Verm 
v práci, věrni v zápase. věrni v utrpení, věrni 
až do hrobu! 

Vytrváme dokud nezvítězíme! Vytrváme, až 
, 'h ' d I pozdravíme samostatnost sve o naro a. o ' • 

Zdráv buď, národe československý! Zust~veJ 
ratolestí ros,toucí, přijdiž Tvůj čas! RoshZlk~ 
vzkvétej svobodný ve vlast':,ch Syýc~ ~ v,e ve . e 
bratrské rodině národů sveta pro stesb SvoJe 
i pro blaho příštího osvobozeného lidstva! 

K r a g II jev s k á V z p o u r a. 

Historie vzpoury bývalého 71. p. plu~u ~ K::a: 
gujevci řadí se svým význ~mem m:zl ~ul~Z'J.te 
číny našeho domácího odbOj e za svetove val~y 
a má svůj význam hlavně v tom, že po y::pou~~ 
námořnické v Boce kotorské, které .s~ zuc~st!:d~ 
hlavně Češi a Jihoslované, vystouplh na )eV,lste 
našich dějin vojáci pluku ryze slovenskeho. 
Otázka podstatné příčiny vzpoury byla dos~d 
dosti nejasná což třeba přičísti hlavně tomu, ze 
se po ní nepátralo tak, aby byla zjištěna pravda. 
Zpráv hodnověrných vlastně až ~~sud ~ebylo ,a 
ty informace, jež se dostaly vere)nosh:. pocha
zely většinou z míst, která nemel a :aJmu ;ta 
tom aby se veřejnosti dostalo takovych zprav! 
jež 'by nebyly "na prospěch úspěšnému ~edem 
války" . Vzpoura, která se udála dne ~. ceryvna 
r. 1918, tedy v době největš~ho t;a?,~tí stl ú~tr:d
ních mocností, nesměla býti an:, s;re ,rozvadena 
a uchovala se vlastně jen v duvernych rozka
zech několika vojenských velitelství. 

Z tohoto materiálu a výpově~!v ně~~erých 
svědků se ukazuje, že vzpoura byla JIZ ~~lsl ~~b? 
připravována. Hlavní podí.l na ?í m:h VO)aCl, 
kteří se vrátili po Brest-L1tevskem mlru z r?s
kého zajetí a kteří měli už velmi má~o chuh ~ 
nadšení zemříti za Rakousko na ~ronte. Obecr;a 
bída a špatné zacházení tuto prohr~k~?skou na
ladu jen zesilovalo. Tak se stalo, ze pskt;a, ma
lého nedorozumění s jedním poddust?Jmke~ 
přivedla k výbuchu tajený odpor a uvolmla pru
chod obecné náladě, která byla u pluku dosud 
tajena. , y' 

Shromáždili jsme se zde jako povolaní zástup
cové Tvoji, abychom na~oru i dolů m~nifesto
vaH,že všechen národ, Sjednocen tak, lak toho 

Vzpoura neměla toho úspěchu: ktery byl oce~a: 
ván. Vinu na tom má přeceJ:n o ned?st~tecn~ 
organisace a nedomyšlenost planu. VU?Cl byl! 
jen poddůstojníci, kteří i při n.ejlepš~ vůh nemeh 
schopnosti, kterých akce od mch vyzadovala: v 

Důvody a rozsah vzpoury líčí rozsudek, J enz 
zněl takto: 
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"Vojenský soud jako náhlý soud v Kragujevci 
vynesl po hlavním přelíčeni ve dnech 6. a 
7. června 1918 za předsednictví mojora Ema
nuela Baleye von Dreznik a řízení setníka 
dra Julia Kapela tento rozsudek: 

Všichni obžalovaní byli i ednohlasně uznáni vin
nými, že v noci na den 3. června 1918 se vzbouřili 
u náhradního praporu v Kraguj evci proti před
stav:nÝvm a.pokračování ~álky, účastnili se výtrž
nosti nekoHJ:a, s~t ozbrolvených vojáků, jež byly 
tak nebezpecne,ze bylo treba povolat ozbrojenou 
moc k obnovení pořádku a poslušnosti. V zbou
řenci . pokračovali ve výtržnostech i po zásahu 
o~.~r~le~é. moci a ob.žalovaní s jinými, dosud ne
~pstenYn:l pachat~h poranili nebezpečně poru
c~ka v ,z~loze ~~ma 1?eutsche při výkonu po
s~dk?.ve mspe~cr:l sluzby, pak stříleli ostrými 
naboJ 1 na poInt kmo a nádražní budovu přeřízli 
telefonní vede?Í, VyPlenili skladiště' setniny, 
pokla~nu, druheho nahradního praporu, kantinu 
v kasarnach a soukromé věci mužstva i důstoj
n!ků. Na, erárn}ch pe?ězích z pokladny bylo od
CIzeno vIce nez sto tIsíc korun. 

!yto číny isou zločinem vzpoury podle § 167 
vOJ. tr. z. a proto se obžalovaní podle náhlého 
práv?, ?dsuzují k degra~ací, ztrátě všech vyzna
menant a k trestu smrt! zastřelením. Podepsán 
plukovník V. Nagy." 

*" 
!'la~tal deň 8. júna, deň, ktorý pre štyriaštyri

dsmtIch bol posledným. Tofko ich ostalo zo všet
kých, ktorých pochytali a vyšetrovali. Toho dňa 
bolo , vyhl~sené nad. 71.. plukom stanné právo, 
ktore plahlo na vzburu lhneď, na dezerciu s 15-
dňovou lehotou. Vojanský súd vyhlásil sa za 
náhly súd a vedfa ustanovení náhle ho práva 
previedol súdenÍe. 

O 8. hodine ráno boli všetcia predvedení do 
súdnej siene, ktorá bola v prvom poschodí 
Kreiskommanda. Tu zasadol uprostred súdob
ného sboru major Emanuel Balky von Dreznik. 
Pojednávaníe víedol setník-auditor dr. Julius 
Kapel. Bola prečítaná nemecká obžaloba kto
rej obvinení nerozumeli. Celé pojednávanie ne
bolo dlhé a zvlášť obsažné. O 10. hodine bol 
vynesený rozsudok, rozsudok smrti' zastrelením 
pre všetkých bez výnimky. 

V? v~zení dáva sa im posledná možnosť, aby 
naplsah domov posledný dopis, aby sa rozlúčili 
so svetom. Za pár hodin má byť po všetkom. 
Prečo? Poneváč odmietH so zbraňou v ruke biť 
sa ešte za záujmy, ktoré im boly cudzie, za ideu, 
pre ktorú sa nemohli nijak oduševniť poneváč 
odmietlí biť sa ďalej za Rakúsko. ' 

Prkhádza druhá hodina po poludní. Na dvore 
Kr.eisko~manda poriada sa vojsko, príslušníci 
naJmeneJ kuItúrneho národa celej monarchie. 
~š~t~y ostatné oddiele odmietly vykonať justi
flkaclU. Odsúdení sú vyvádzaní z vazenia na
posledy na svetlo božie. Na dvore kh sostavujú 
?O štyrstupov, obkfučujú silnou, po zuby ozbro
J,:nou eskortou a sprievod hýbe sa na pop ra
~~šte. Prvý ide na bielom koni veliter poprav
cleho oddlelu, za ním na koňoch členovía súdu, 
potom asistenčná čata, nasledujú odsúdení v 11 
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štyrstupoch obkfúčení strážou a druhá asis
tenčná čata zaviera smutný sprievod. Medzi od
súdenými prechádza kňaz s krížom, ponúkajúc 
posledné slová útechy. 

Sprievod ide hlavnou uHcou mesta ku ko· 
stolu, zabočuje na favo ku kasární a odtiaf na 
cvičište ku _strefnici. V uliciach stojí plno oby
vate!stva. Z~z:y plačú a kvíHa, zalamujúc ru
kamI a volaJu na známe kh krstným menom 
s posledným "s bogom".' Tu jedna díevka vderie 
sao ~o zástupu, aby posledný raz objala svojho 
mdeho. ~edon bozk a prsteň na pamiatku -
eskorta lch brutálne rozdvojuje. 

Vačš.i?a odsúdených ide kľudne, ba hrde, po
zdravuJuc obyvatelstvo. Len niektorí nedajú sa 
utešiť a idú smutní. 

. Spríevod zastavuje u prvého násypu stref
mce. <?dsú?ení s~ rozdelení na dve polovice, 
z ktorych Jedna Je odvádzaná na druhú stranu 
streľnÍce. Po pravej stranestojí shromaždená 
c~l~ k,ragujevská posádka bez zbrane, po favej 
clVdne . obyvatefstvo, nakomandované ku po
prave. Dvaadvadsať kh stavajú pozdíž násypu 
do jednoho radu. 

Predseda súdu čÍta znovu rozsudok, ktorému 
odsúdení nerozumejú a ani ho neočujú. Kňaz sa 
modlí posledný "Otče náš .. ,", keď súd odo
vzdáva odsúdených dóstojníkovi na bíelom koni. 
Asistenčná čata 44 muž ov, stojaca na! 20 krokov 
pred odsúdenými, pripravuje sa k práci. Kat 
zavazuje modrým šátkom oči odsúdeným, z kto
rých niektorí odmietajú. Tieto minúty príprav 
sú .vačnosťou. Do hrobového ticha, ktoré tu pa
nUJe, zavznÍe na raz výkrik: "Len striefajte, vra
hovia! Za namí idú bratia Slovania, Srbi ktod 
nás pomstia .. , !" V eHtef na bielom koni ~púšťa 
zdvihnutú šabfu, čo je znamením pre popravčiu 
čatu, aby vykonala svoj úkol. Čata pristupuje 
do bezprostrednej blízkosti odsúdených a zara
chotia prvé výstrely ... 

Strašná scéna, ktorá sa tu odohráva nene
cháva nikoho bez pohnutia. Odsúdení' sú po 
prvých výstrefoch vačšinou len ranení do prs 
a svíjajú sa na zemi vo vlastnej krvi. Vojaci 
striefajú znova jednotlivcov, prikladajúc pušky 
až na telo umíerajúcich. Níektorí zomíerajú až 
po siedmej rane. 

Lekárska komisia v bielych plášťoch ohfa
dáva mrtvých a nariaďuje ešte niektorých iba 
zdanlive mrtvých znova dobit. Konečne kon
stat;tie u všetkých smrt. VeHtef hlásí preve
deme rozkazu posádkovému velitefovi, ktorý 
predstupuje na svojom koni a drží nad mrtvo
lami reč o zrade a o povinnosti vojaka voči ci
sárovi, ktorému volá trikrát "Hoch!" 

účastníci sa rozchádzajú. Mrtví sú svliekaní 
zo šiat a prádla, nakladaní na dva vozy s vol
ským poťahom a odvážanÍ na návršíe za strel'
nicu do spoločného hrobu. 

Schyfuje sa k večeru, keď je katovské dielo 
celkom dokonané. Čerstvá žItá hlína na Stano
vlíans~om poli kryje 44 našich synov od Tren
čína, Ziliny, Turčianského sv. Martina ... 

Do rána bol hrob ozdobený kvetami a 44 sviec 
horelo za pokoj ich duší. To srbské ženy kra

. gujevské uctily kh pamíatku, jak kázalo im sve-

domie a kh náboženstvo. A pripraviH žito a 
víno a potajomky aspoň obyvatefstvo odbavilo 
parastros, pobožnosť za mrtvých ... 

Dnes je miesto ich odpočinku označené vy
sokým mramorovým bielym pomníkom a hrob 
dokola krásne upravený. Po celý rok putuje 
sem obyvatefstvo Šumadie, aby krášlilo tento 
hrob, ktorý svojím nákladom ozdobilo a zvač
pilo tak pamiatku našich bratov pre všetky bu
dúce pokolenia. Pútnikom oznamuje nápis na 
pomníku toto: 

S m u t n á z ves t. 
Bolo to vo svetovej válke roku 1914-1918, 

keď títo, ktorí tu ležia, ako vojaci 71. p. pluku 
rakúsko-uhorského, utlačovaní od predstave
ných, zlomení otroctvom svojím i našej Vlasti, 
nadšení zápasom za slobodu a právo malých 
národ()v a za oslobodeníe všetkých Slovanov 
z cudzej poroby, vzbúríli sa v mesíaci júni roku 
1918 proti svojim utiskovatefom. Po zMalom 
boji podl'ahli. Súdení náhlym súdom i - po
pravení. 

Hrdinne, s jasným čelom a otvorenými očami, 
prijali v prsa svoje vraždíace olovo s výkrikom: 
"Zabíjajte nás, zločinci! Za nami idú bratia Slo
vania - Srbi, ktorí nás pomstial" 

Posledným pohfadom plným nádeje, obráte
ným k nebu, k našim bratom i vzdíalenej Vlasti, 
vydýchli naposledy, i pochovaní sú na tomto 
svatom míeste ďaleko od svojich drahých i do
moviny, ale medzi namí, ktorí vieme oceniť ich 
velikú myšlienku a velikú lásku k nám, za ktorú 
aj život položili. 

Sláva a vďaka hrdinom! 
Nech toto posvatné mÍesto a svetlé mená sú 

budúcim pokoleniam znakom bratskej a vzá-
jomnej lásky. 

V ďačná Šumadia. 
Tento pomník bol slávnostne odkrytý 28. sep

lembra 1924 za prítomnosti vyslanca prezidenta 
republiky Československej Masaryka a vyslanca 
Jeho Veličenstva kráfa Alexandra 1., za prítom
nostl rodín zastrelených,posolstva vlády a par
lamentu republiky Československej a král'ov
stva S. H. S., početných zástupcov korporácií 
z Československa a kráfovstva S. H. S., za účasti 
vojska a všetkých spolkov ako aj početného 
rudu mesta Kragujevca a okoliaj 44 vencov 
okrášlilo hroby hrdinov pTi tejto smutnej sláv
nostL Jozel Hudeček. 

S lov á c i, voj a c i b:ý val é hor a k. - u h. 
p. p l. Č. 7 1, z a str e len í p r e v z b u r u 
d ň a 8. č e r V ň a 1 9 1 8 V K r a g u jev c i. 

L Viktor Kolibik, tov. robotník, svobodný, nar. 
1890, Dlhé Pole. 

2. Ján Hudec, robotník, ženatý, nar. 1888, 
Ričanica. 

3. Ján Fabó, rofník, ženatý, nar. 1887, Malá 
Kubra. 

4. Jozef Soviak, roYník, svobodný, nar. 1890, 
Nesluša. 

5. Adam Daníš, rofník, ženatý, nar. 1885, Ko-
lárovice. 

6. Pq.vel Klenyár, rofník, svobodný, nar. 1897, 
Krupina. 

7. Alojz Selínga-Komin, rofník, svobodn~~ 
nar. 1893, púchov. 

8. Gregor Dvorský, rofník, ženatý, nar. 1888, 
Krásna Ves. 

9. Pavel Salaga, stolár, svobodný, nar. 1895, 
Vrútky. 

10. Ondrej Baláž, cigán, ženatý, nar. 1876, 
Chlumec. 

11. Ondrej Smrtník, sedlár, svobodný, nar. 1895, 
Pov. Bystrica. 

12. Martin Riljak, rofník, ženatý, nar. 1889, 
Marikova. 

13. Ondrej Jariabka, rol'ník, svobodný, nar. 1897, 
Čeremošné. 

14. štefan Rácz, tovarychár, ženatý, nar. 1882, 
Zem. Mitice. 

15. Alfons Gál, tovarychár, svobodný, nar. 1896, 
Kolárovice. 

16. štefan Radzó, tesár, ženatý, nar. 1888, 
Hruštín. 

17. František Ďurkáč, rol'ník, svobodný, nar. 
1896, Turzovka. 

18. Dionýz Petruse-Jesenský, kováč, svobodný, 
nar. 1895, Hor. Jaseno. 

19. Jozef Čuraj, rofník, ženatý, nar. 1888, 
V. Divina. 

20. Karol Miklušica, rofník, svobodný, nar. 1886, 
Námestovo. 

21. Alojz Vojár, kfampiar, svobodný, nar. 1894, 
Zákopčie. 

22. Peter Platoš-Martiak, rofník, svobodný, 
nar. 1894, Zákopčie. 

23. Matej Trnyak-Bella, roTník, svobodný, nar. 
1896, Belá. 

24. Jozef Lasso, rol'ník, svobodný, nar. 1895, 
Petrova Lehota. 

25. Pavel Kubica, rofník, svobodný, nar. 1895, 
Zborov. 

26. Vincenc Cimbora, rofník, svobodný, nar. 
1895, Krasno. 

27. Jozef Hotykó, rofník, svobodný, nar. 1891, 
Horná Súča. 

28. Ján Križan, rol'ník, ženatý, nar. 1889, 
Chocholná. 

29. Ján Gohr, brusič skla, svobodný, nar. 1893, 
Uhrovce. 

30. Valentin Miko, rofník, svobodný, nar. 1888, 
Malá Udiča. 

31. Adam Bičanek, rofnik, svobodný, nar. 1895, 
Olešná. 

32. Ján Kasper, rofník, svobodný, nar. 1893, 
Sklenó. 

33. Jozef Hojdík, rol'ník, svobodný, nar. 1895, 
Popradno. 

34. Martin Kulíšek, rolník, svobodný, nar. 1891, 
Hvozdnica. 

35. Martin Cingel-Martinčo. rofnik, svobodný, 
nar. 1892, Terchová. 

36. štefan Sokolík, rofník, ženatý, nar. 1891, 
Štiavnik. 

37. Lorenc Rakovan, rolník, ženatý, nar. 1891, 
Štiavnik. 

38. Ján Pittner, rofník, svobodný, nar. 1895. 
Trenč. Teplice . 
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39 ... tach Bednarik, rorník, svobodný, nar . 
• .ijUS • f' 

1890, Nižné ~te anov~. v , 

40. štefan Snovak, roTmk, zenaty, nar. 1891, 
NámestovO. 

41. Ján Slezák, roTník, svobodný, nar. 1894, 
Podbranč. 

42. Ondrej Brveník, rorník, svobodný, nar. 1891, 
KraTovany. 

43. Ondrej Kisa-Krár, rorník, ženatý, nar. 1890, 
Krperany. 

44. Antonín Mikuš, obuvník, ženatý, nar. 1884, 
Rybany. 

český fekst převzat z Lidových novin 
ze dne 17. června 1928. 

M i k II lá š S k a m a TI i f e stá cia. 

Organizované slovenské robotníctvo spoločne 
s meštianstvom a rofníctvom v Lípt. Sv. Mikuláši 
po štyroch rok och sÍšlo sa, aby porokovalo o svo
jich biedach a krivdách, o svojich túžbach a 
žiadostiach. 

Krásny májový deň priaznive účinkoval na 
slávnostnú náladu. Od siedmej rána shromaždiH 
sa vo vefkých zástup och robotníci zo všetkých 
mikulášskych priemyselných závodov, a rorníčky 
i rorníci z okolitých dedín. O 8. hodine bol prie
stor pred hostin com "U čierneho orla" a jeho 
dvor huste obsadený, o pol deviatej pod červe
nou zástavou robotníckeho spolku pohnul sa zá
stup cez mesto. Sprievod stále vzrastal a mani
festačný pochod mestom trval hodinu. Nadšené 
zástupy spievaly robotnícku hymnu a slovenské 
národné piesne ("Kto za pravdu horí", "Nad 
Tatrou sa blýska", "Kde domov moj" a iné) a 
volaly na slávu samourčovania národov, všeobec
nému volebnému právu, osemhodinovej práci a 
všeobecnému mieru a abcugovali gr. Tiszu a vo
jenských štváčovo 

Shromaždenie sa začalo o pol 10. na dvore 
"U čierneho orla". Na rozkaz slúžneho zo zá
stupu odstránili vojakov a zajatých Srbova Ru
sov. Za predsedu bol zvolený súdr. Ján K u
sen d a a za zapisovatefa súdr. Michal K o r
rn a n. Predseda jadrnou rečou, potleskom často 
prerušovanou, privítal shromaždených a oddal 
slovo súdruhovi J ánovi M a r šál k o V i, ktorý 
prehovoríl o význame 1. mája. Poukázal na to, 
že tento pomerne mladý sviatok pred osem
advadsiatimi rokmi proklamovaný, stal sa 
sviatkom všetkého robotníc!va a civilizovaných 
krajín. Význam 1. mája pre robotnícku triedu 
záleží.v tom, že robotnídvo má príležitosť pre
zrief svoje rady, presvedčif sa o síle organizá
cie, na vlastné oči videť a radovať sa, ako mo
hútne rastú s roka na rok rady stúpencov myš
Henky demokratickej a socíálnej. Mikulášska 
organizácia vojnou ufrpela vefké ztraty, časom 
zdalo sa, že zanikne a dnes vidíme, že v mladom 
doraste zmohútneli sme takmer na tisíc hláv po
.čítajúcu organizáciu. 

Počas vojny organizácia naša dokázala sa 
ako mocná opora delníckej triedy, starala sa 
o denné potreby svojich členova tým získala si 
veTkej vážnosti medzi robotníkmi i zamestnava
leTmí. Organizácia i naďalej na srdci bude nosiť 
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blaho robotnídva, bude sa starať o duševnú 
potravu robotnídva rozširovaním dobrých kníh 
a časopisov, prednáškami a ušrachtilou zábavou, 
bude prebúdzať svedomie ospalých a neuvedo
melých máss robotníckych a tak spoločne s ostat. 
nými slovenskými stranamizápoliť bude o kúl. 
túrné povznesenie pracujúceho rudu. (Potlesk a 
privolaníe na slávu!) 

Po reči Maršálkovej ujal sa slova dr. Vavro 
Š rob á r, lekár z Ružomberka, ktorý v reči pol. 
druhej hodiny trvajúcej a prerušovanej často 
potleskom a na slávu volaním, rozoberal stav 
zahraničnej li vnútornej politiky. Vykladal prí
činy vojny a válečné cíele jednotlivých bojujú
cích státov. Poukázal na to, že národy na po
čiatku vojny nevedely, o čo sa boj vedie, až be
hom vojny vychodily na javo plány a ciele taj
nej diplomacie a dnes ciele tejto v dejinách rud
stva bezpríkladnej vojny v hrubých rys och stoja 
pred očima ustrnutého obyvatefstva Europy. 

(6 riadkov cenzurované.) 
Pti takýchto ciefoch válečných vedíe sa vojna 

s neslýchanou urputnosfou až do úplného vy
silenia protivníkova preto dotiaf, kým z týchto 
válečných ciefov j edon alebo druhý opustený 
alebo k víťazstvu privedený nebude, niet nádeje. 
aby sa táto krvavá vojna skoro zakončila. 

V ďalšej reči prehovoril o finančných, hospo
dárskych a zdravotníckych následkoch vojny: 
tedy o hroziacom bankrote finančnom, o hlade 
a nahote fudstva, o nesmiernej dlžobe, o strašnej 
úmrtnosti na frontách i v zázemí, o vymierani 
bojujúcich národov a o vysíleni žÍen následkom 
nedostatku mužských pracovných síl. 

HovoriI obšírne o zmenách v názoroch na 
práva jednotHvca a národov. Vedúce kruhy, aby 
udržaly bojovnú náladu v širokých massách ná
rodov, sfubujú rozšÍrenie práv politických v jed. 
notlivých krajinách. (Rozširovanie volebného 
práva v celej Europe.) Ale boiujúce národy po
čas vojny nadobudly si vedomia svojej 'sily a do
ležitosti v státe a viac neuspokoja sa rozšírenÍm 
osobných práv a slobod, ale dorazne žiadajú 
práva a slobody pre národy ako celky. Týmto 
činom vypráva sa v celom svete v tomto smysle 
o samourčenÍ národov. Pod tlakom tohoto vše
obecne sa vzmáhajúceho povedomia národo" 
i vysoká diplomácia europských státov prijala 
heslo samourčenia národov za svoj e. 

Vojna táto zjavne ukázala na ruskom státe, 
aký stát je pevný a aký stát stojí na hlinených 
nohách. RečnJk podrobne vysvetToval ptičiny 
rozpadnutia sa ruskei svetovej tiše. Z tohoto 
smutného príkladu vyvodil poučenie, že silu ríše 
nehotí žalár, násiHe, bajonet a policajti, hlúposť 
rudu a jeho povera, ale sloboda jednotHvca' i ná
rodov sú najsilnejšou podporou státu. 

O vnútornom stave uhorskej krajinskej poli. 
tiky dokazoval, že žalostný stav slovenského 
rudu, v ktorom sa nachodil pred vojnou, počas 
vojny v nÍčom sa nepolepšil. Všetky sruby vlá
dami pred vojnou učinené, rozplynuly sa ako 
dym a pribudly ešte nové krivdy vedra hrúz 
a bied vojnou zapríčinených. Maďarizuje sa 
. o prekot všade: v školstve, v úradoch, v adminÍ
strácii. Návrh Vázsonyiho na volebnú opravu je 
nie žiadnym pokrokom, ale novou krivdou proti 

slovenskému rudu: Vidíme jasne, že tento par
lament, ktorý povstal z korupcie a terorom, neni 
schopný demokratických opráv a že bolo by snáď 
najlepšie, keby tohoto chorého muža nechali spo..: 
kojne skonaf.Predlžovanie jeho života musí 
priviesf pre národy uhorskej krajiny len 
nešfasHe. 

Rečník protestuje proti cenzúre, ktorá bezo
hradne umlčuje verejnú mienku slovenského, 
rudu i vo veciach vojenských záležitosti sa ne
týkajúcich a proti tomu, aby zahraničné časopisy 
habaly poštové úrady a okolo hraníc krajiny 
staval sa čínsky múr. 

Za búrlivého potlesku zakrúčil reč požado
vaním sebaurčenia národov, všeobecného a taj
ného volebného práva, osemhodinového pracov
ného času a protestom proti utlačovaniu sloven
ského Tudu. ktorý za štyri roky priniesol neslý- . 
chané obete na krvi a majetku za slobodu a práva 
svoje. 

Predseda súdruh prečítajúc rezo!úciu, z ktorej 
každú vetu poslucháčstvo hlučne schvaTovalog 

zakfúčH shromaždenie, obžalobou proti slo
venskej inteligencH, vyčítajúc jeL že po čas vojny 
málo sa starala o slovenský rud a menovite o slo
venské robotníclvo. Vyzýva konečne prítom
ných, aby sa v pokoji rozišH a ďakuje reční
kom za námahu a shromaždeným za dostojné 
chovanie sao 

Na koniec zaspíeval spevokol robotnícky slo
venskú hymnu "Kto za pravdu horf' a dve české 
piesne. Obecenstvo rozÍšlo sa v poriadku v sláv
nostnej nálade. Po obede bola vo dvorane 
"U čierneho orla" rudová zábava, ktorá sa vý-
tečne podarí1a. .. 

Robotnické noviny z 8. mája 1918. 

Vše m čes k :ý m S O c i a I i s t II m. 
Ke dni 1. května 1918. 

Vztyčeni stojíme v poli dnes všichni my 
dělníci ducha i rukou, 

perutě velikých osudů světových dějů kol 
hlavy nám tlukou. 

Vstali jsme z potoků krve a vodopád slzí 
nám burácí duší, 

sterými pouty nás skovaly zsinalé hrůzy 
do hromady užší. 

Nesmírné masy se pozvedly, jako když z ocele 
zvednou se hradby, 

hruď vedle hrudi a ve zraku ledový klid 
pro ty jepičí klatby. 

Tak nás tu zdraví dnes všechny ten velký 
a společný květen náš prvý, 

tf příboji světových vulkánů stmelené tou 
. českou společnou krví. 

Sražené řady jdou - semknuté ruce a společné 
standarty rudé -

co z toho osení, přátelé, vykvete, co z toho 
na konec bude? 

Tribuny české a kolem nich bez počtu legie, 
muži i ženy, 

statisíc mozolných rukou se k nebesům zvedaH 
nezborné stěny. 

Tak tu dnes stojíme, svědomí lidstva, v tom 
nesmírném válečném víru, 

bez konce defilél den ze dne rostoucí, bezměrné 
armády míru. 

Tak tu dnes stojíme, pevní jak ze žuly, prokleté 
dračí to sémě -

Národe slavný, buď zdráv, Tvoji budoucnost 
na světlo neseme země. 

Tak tu dnes stojíme, odvěký apel a živoucí 
protestů řady 

pro práva člověka, pro nové svobody, pro nové 
všelidské řády. 

Mír mezi národy, národů práva a pochod 
za svobodou lidí! 

Ten nový vševládný Majestát nesmírné 
kormidlo světa již řídí. 

Tak jsme tu po prvé všichni pod jedněmi 
velkými prapory I>věta, 

úchvatné ovzduší pevnin a moří už v paprscích 
slunce k nám slétá. 

Pozdraven budiž ten letošní květen, ten velký
a paměti svaté, 

co nás tu líbá a tiskne k své hrudi ve světovém 
jaru už vzňaté. 

Kupředu, přátelé! V dálí se blýská a paprsky 
probijí mraky, 

srazme své řady a standarty výše a všude tu 
zostřeme zraky! 

Z krve a slzí co svatého vyrostlo, nechť květen 
posvětí prvý, 

posvětí navždy a zpečetí na věky tou naší 
horoucí krví! 

Semknuté řetězy rukou nechť sevrou se v pevné 
a železné kruhy; 

věrni a oddáni navždy nechť zůstanem do hrobu 
věrnými druhy! 

Proleti čeští se sešli a je jich jak písku 
na pobřeží moří -

Titán se zvedl a země se chvěje a slunce nám 
na cestu hoří ... 

Právo lidu dne 1. května 1918. Dr. Frant. Soukup. 

Jf 

I 8 6 8 - I 6. k vět e TI - I 9 I 8. 

Jaké to bylo jaro! Rozkvetlé kolkolem stráně, 
ode dne ke dni obloha zářivě smála se na ně, 
pod českým nebem májovým, radostných úsměvů, 
kdekomu do lásky bylo, kdekomu do zpěvu, 
chtělo se zmládnout N erudovi, chtělo se 

vykřiknouti, 
chtělo Se tanečně vyskočit v únavné do vrchu 

, pouti. 
chtělo se líbat, objímat, chtělo se rozběhnouti! 
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Sklopené oči, rozpačité, znající jenom pokoru, 
začaly se kolkolem rozhlížet, šlehlo v nich 

do vzdoru, 
předrahé ruce našich otců, mozolné, žilnaté, 
s chuti se po letech zaťaly do pěstí tenkráte, 
matky nás plny lásky a víry počaly, 
pod srdcem šťastny nás nosily, tiše si zpívaly, 
v radostné příští nezrozených blaze se dívaly ... 

Pod nebem rudě zalitým, v urputném boji, 
s pěstmi a se rty zaťatými synové jejich ted stojí. 
Není jim do zpěvu, je jim jen do hněvu, 
pro květen rozkošně lichotný nemaj í úsměvů, 
nelze jim ještě dnes trpěti a zapomenout příště
potoky, krve se brodili, viděli popraviště. 
Slyšte to, otcové spící pod drnem zeleným, 
vězte to, mamičky ustárlé se zrakem zkaleným: 
nelze i ak tehdy radostně zaplesat, 
setřásti veškeru tíhu za těch let padesát, 
za těch let padesát jsme dnes už jinačí, 
vám co by stačilo, nám už dnes nestačí, . 
odvážně s plachtami vzdutými do nových zítřků 

. pIujem, 
o nic už nechcem se smlouvat, nÍčehož nelitujem! 

Ale až, dojedeme - dnes, zítra, pozítří? -
cosi jak touha rozpačitá duši nám rozjitří: 
na ten máj, na ten máj jediný, jediný, 
na mládí matek svých přes jejich šediny, 
přes hroby otců travnaté na jejich tábory, 
přes pole krvi prosáklá na dívčí fábory, 
na jarní mlhy nad Vltavou, na slova Nerudova 
stokrát si ještě vzpomenem a zaslzíme znova. 
Večer dne 15. května 1918. Jaroslav Kvapil: 

Ji(.. 

Řeč A 1. ] i r á S k a 

dne 16. května r. 1918 v Pantheonu Národního 
musea v Praze. 

Dnes je den povznášejících. krásných vzpo
mínek, den oslavy velikého díla. Dnes padesát 
let národ náš vzrušen radostí a nadšením vzhlí
žel ke královskému svému městu a Praha já
sala. Touto chvílí docházel slavnostní průvod 
k staveništi Národního divadla, slavný průvod, 
jakého Praha ještě neviděla. Již za časného 
jitra toho 16, května zatopili nes četní zástu
pové široširou louku za Invalidovnou a z tohoto 
šumného jezera vyřinul se pak proud impo
santní, malebně pestrý. Sta třpytných praporu 
povívalo nad jezdci nádherných banderií, nad 
nejrozmanitějšími skupinami, nad vyzdobenými 
vozy, nad spolky a družinami. Nekonečný ten 
průvod, jehož barvy hořely a svítily v zářivém 
světle májového dopoledne, bral se za hudby 
a jásání zástupů vyzdobenými ulicemi, na jejíchž 
balkonech a výstupcích, v jejichž oknech a vi
kýřích hlava na hlavě tak jako dole na chodní
cích. Průvod vyšel z místa, odkud tenkráte před 
sedmdesáti a sedmi le~y vyšel slavný průvod, 
provázející Leopolda II. na hrad sv. Václava ke 
korunování na krále českého. I náš průvod před 
padesáti lety, bez úředních hodnostův a vo
jenské parády, bez skvělé kavalkády šlechtické 
II zlatých kočárů, byl, tak možno říci, také prů-
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vodem korunovačním. Bylyf toho dopoledne 
korunovány úspěchem dávné tužby všeho ná
roda, jeho neúmorné úsilí plné obětí a těžkých 
bojů. Tuto chvíli, kdy sešli jsme se na pamět 
slavného dne, kterého byl položen základní 
kámen Národního divadla, vzpomínám dvou 
hlasů. První, to hlas volajícího na poušti, který 
vyzněl neslyšán v hluchém tichu obecné mdloby, 
hlas to "hereckého veršovce", jak sám sebe 
nazval Prokop Šedivý, když roku 1793, čtvrtého 
roku po zboření Boudy na Koňském trhu, vydal 
tenkou knížečku jazyka neohebného, mající 
nadpis: "Krátké pojednání o užitku, kterýž 
ustavičně stojící a dobře spořádané divadlo způ
sobiti může." Byla založena na přednášce, 
kterou měl mladistvý Schiller, tenkráte autor 
"Loupežníkův" a "Fiesca" před devíti lety, t. j. 
r. 1784 v Mannheimu. . 

Ta knížka Prokopa Šedivého; toť první u nás 
veřejný hlas pro stálé české divadlo. Ale tužba, 
kterou vyslovil, nesplněna. 

Divadlo české v Praze zůstávalo .pod cizím 
krovem, zůstávalo podruJ:tem, kterého jen z mi
losti trpěli a za obtíž měli, který se musil přes 
tu chvíli stěhovat a nikdy do lepšího, ač tu 
býval hospodářem. Ale i tak, jak české divadlo 
\j Praze živořilo, bylo oporou v národním boji. 
Divadlem bojovalo se o kus půdy, o nový kus 
práva mateřského jazyka. Divadlo stalo se moc
ným buditelem národního vědomí. V divadle 
slyšeli utištěni a odstrčení, jejichž řečí páni 
opovrhovali, mluvu důstojnější, zde zjevovaly 
se jim šťastnější doby, zde v hrách vlastenec
kých vystupovali Oldřichové, Břetislavové, 
hrdinové slavné minulosti, kteří mohli s jeviště 
ohnivě pověděti, co jinde říci nebylo snadno 
nebo možno a tak povznášeli národní sebevě
domí. Pro žádný jiný národ nemělo stálé divadlo 
lakového významu jako pro náš. Odtud ta touha 
po něm hned od počátku našeho obrození. 
,.Kdybychom se toho dočkali," volá Prokop Še
divý, "že bychom ustavičné české divadlo měli, 
tenkráte bychom také jeden národ bylj." 

Když nesvítala naděje, že by zemský výbor 
vystavěl Čechům divadlo, jaké měli Němci, když 
odnikud nebylo pomoci, vznikla v první polo
vici minulého století myšlenka, aby národ sám 
si zbudoval důstojné divadlo. Odtud úsilí Pa
lackého, Pravoslava Trojana, mladého Riegra. 
jenž byl nejohriivějším zastáncem a pracovní
kem myšlenky té. V něm jasně viděl prostředek, 
kterým by se dobylo českému jazyku v Praze 
práv a významu, jaký mu patřil. I zřízen sbor 
pro vystavění Národního divadla, v kterémž 
sboru v letech šedesátých horlivě působili 
kromě jiných také Sladkovský a Ed. Grégr. 
Snahy těchto mužů došly porozumění a pod
pory ve všem národě, jenž osvědčil podivu
hodnou, často až dojímavou obětivost. Zámožní 
i nemajetní po městech i vesničkách skládali 
příspěvky, sta, tisíce, desetitisíce, až bylo možná 
pomýšleti na stavbu. Zakoupeno staveniště, vy
konány přípravné práce, základní kámen měl 
být položen. A tak se splnilo, o čem snili Še
divý, Václav Thám a jejich vrstevníci, po nich 
pak J. K. Tyl a všichni, kteří si byli vědomi 
významu samostatného divadla. 

Radost uchvátila všechen národ, všichni citili, 
jaký to důležitý krok v národním rozvoji. V zpo
meňte si, co bojův a obětí i na existenci to 
stálo než jásající zástupové mohli na kámen 
ten ~oklepnout a hluboce pohnuti požehnat 
budoucímu chrámu národního umění. Tenkráte, 
bylo padesát let od smrti nešťastného Václav!l 
Tháma, a dvanáde let, co dokonal svou strasti
plnou pout J. K. Tyl, žili ještě účastníci těch 
odpoledních nedělních představení českých, 
žili i pamětníci horších ještě dob, kdy na ně
meckém herčišti, jak se jevišti říkalo, z milosti 
propůjčeném, hrála občas o noremních dnech 
"hereční společnost českých divadelních milov
níků". Hercům, mladým měšťanům a studen
tům, i jejich obecenstvu byla tato chudá, ale 
nadšená představení "svátkem českého jazyka", 
třebaže der Mann von besserem Gefiihle, t. j. 
inteligent hleděl na ně i na obecenstvo řemesl
níkův a služebných s úsměškem. 

A ted kladen na břehu Vltavy prostřed 
Prahy proti vznešenému sídlu našich králů zá
kladní kámen k velkému, samostatnému di
vadlu! Praha jásala. A tu vzpomínám druhého 
hlasu. Po hlasu "hereckého veršovce" hlas vel
kého básníka. "Pohlédli jsme do otevřeného 
nebe," napsal tenkráte Neruda o té slavnosti, 
"pochváleno budiž to nebe naše. úchvatně 
básnické dojmy a přece žádná báseň, všude plno 
poesie a přece samá skutečnost. Byl velký jeden 
okamžik v dějinách českých." Ano, byl! 

Stálé divadlo, středisko českého umění zalo
ženo. Ale v tom divadle budoval si národ, jak 
Sladkovský, slavnostník řečník toho 16. května 
vystihl, tak pomník svého vítězného smrti odo
lání. Do základů Národního divad.la položeny 
balvany z Řípu, Vyšehradu, Radhoště, Blaníka, 
z Hostýna, z rodiště Žižkova, z Čerchova, od 
průsmyku domažlického a do skřínky se zá
kladní listinou, zapuštěné do základního ka
mene, vloženo také několik kaménků z Husova 
kostnického žaláře. A ten, jenž první nejjasněji 
osvětlil a monumentálně vylíčil význam Husův 
a dobu našich velkých zápasů husitských, Pa
lacký, první klepl na základní kámen a prosil: 
"Ve jménu národa v Čechách i na Moravě, jed
notného, požehnejž Pán Bůh dílu svatyně této, 
na které národu českému zjevovati a před očima 
stavěti se má všeliká mravní pravda a krása." 
A tak Národní divadlo, založené na památkách 
z dob mravní, nepřemožené síly a hrdinství, za
svěceno tu -ústy otce národa úkolu nejvyššímu 
a nejkrásnějšímu, umění ryzího lidství. První 
mety dosaženo! 

Slavnost toho dne 6. května nebyla jen 
oslavou Národního divadla, ale, a to ještě více, 
manifestací mocného sebevědomí národního, 
slavností bratrského semknutí všeho národa 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, k dalšímu 
boji za právo české koruny. Slavnost konala 
se týden po prvním politickém meetingu čes
kém, po velkolepém táboru lidu na úpatí Řípu, 
kde dvacet tisíc našich protestovalo proti po
litice vládní a slavně se prohlásilo pro obnoveni 
státu českého, čtvrt leta před památnou dekla
raci teských poslanců ze dne 22. srpna 1868. 
O slavnosti 16. května bylo po prvé, co zástup-
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cové národů slovanských osobně projevili vřelé 
účastenství s naši věcí. Idea vzájemnosti slo
vanské, která již na úsvitě našeho národního 
obrození hřála naše buditele, o těch slavnost
ních dnech pósílená, pronikala pak u nás i do 
nejširších vrstev. 

Zvláště tklivé bylo účastenství našich bratří 
pod Tatrami. J. Miloslav Hurban vřele vyslovil 
radost nad naším dílem a jménem Slováků ujistil 
nás bratrstvím. "My k vám náležíme, my vaši 
jsme, vy naši jste." A druhý mluvčí, senior 
Novák, vzpomínaje na Husity padlé na Slo
vensku, doufal a .důvěřoval: "Duch, vznášející 
se nad prachem otct''t vašich, kteří odpočívají na 
půdě slovenské a Tater našich, ozývá se mně 
takto: pomíjí už Velký pátek národa českoslo
venského a v brzku nastane Hod boží národa 
toho. _ Jsem přesvědčen, že slavný a vytrvalý 
národ český nedopustí, aby hynuli ti, kteří jsou 
jeho." Tak bylo dnes padesáte let. Jak po té 
dílo Zítkovo rostlo ze základů, jak záhy zašlo 
a dokonalejší vztyčilo se z plamenů a jak se 
v Národním, jež dostalo do vínku drahocenný 
poklad, dílo Smetanovo, a ve své výzdobě má 
skvost, Alšovu úchvatnou epopej "Vlast", jak 
se v něm dařilo našemu umění, o tom bude po 
mně ještě promluveno. 

Mnozí pamatujeme ještě staveniště a volný 
vzrůst Národního, všichni pak je známe již 
nádherně dokončené. A všichni v tuto chvíli 
vděčně vzpomeneme těch, kteří klestili cestu 
trním a hložím k našemu stálému jevišti a padli 
beze jména nebo zapomenutí, a těch, kteří usi
lovali a pracovali o zbudování a zvelebeni Ná
rodního divadla. A vroucně vzpomeneme také 
našeho lidu, jenž s radostí a nadšeně přinesl 
svému Národnímu tolik obětí, a zatoužíme, aby 
zlaté heslo nad prosceniem "Národ sobě" ,zů. 
stalo vždy jasné a pravdivé, aby Národní di. 
vadlo bylo střediskem našeho umění a bylo sva
tyní, v které by každý, i nejchudší, mohl po
okřát, utěšit se a povznésti svou mysl z denní 
lopoty a všednosti. Dnes padesáte let, co se ra
dovali s naším národem i zástupcové slovan
ských větví. I dnes k nám opět zavítali a počtem 
ještě hojnějším, třebaže světová bouře tarasí 
cestu. Projev přízně a lásky naplňuje nás ra
dostí a jsme jim z té duše vděčni. Naši milí a 
vzácní hosté se bohdá přesvědčí, že náše slo
vanská láska ani neustydla ani neochabla. 
A bratří Slováci - dnes skoro jen mlčky smějí· 
stisknouti nám ruku. Ale proto přece zůstává 
pravdou, co řekli před padesáti lety. A dnes 
my jim to opakujeme: "My vaši jsme, vy naši 
jste a národ český nedopustí, aby hynuli, kteří 
jsou jeho." A i my věříme a opakujeme slova 
Hurbanova, že také pod Tatrami svitne den 
svobody. 

Tenkráte před 50 lety byl všechen náš národ 
v boji jednotný. Jaké pak nastaly převraty 
i rozvraty stran! 

Ale dnes opět jedno jsme, jeden val, jeden 
šik. A jeden náš cíl. Dnes všichni svorně stojíme 
k svému přirozenému i historickému právu ~ 
posíleni věrnou podporou bratří Chorvátů, Srbu 
a Slovinců, pevně věříme, že, jako když jsme p~ 
tolikerých a těžkých bojích šťastně dobudovah 
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chrám národnjho umění a spějeme v něm k cí
lům nejvyšším, že dosáhneme splnění svého 
svatého práva a že budeme mocí "zaplesati 
písní nejvyšší, písní svého volného, plného ži
vota". 

• 
Řeč Dra K. K r a m á ř e 

V P a nt h e o n fl dne I 6. k vět na! 9 I 8. 

Velectěné shromážděni! Jménem slavnostního 
výboru vítám vás všechny, kteří jste přišli 
s námi oslavit padesáté výročí položení základ
ního kamene k našemu Národnimu divadlu. 
Vítám srdečně zejména vás, slovanští naši bratři, 
kteří jste přišli stisknout nám pravicí v den, 
kdy vzpomínáme nejen největší naší národní 
slavnosti, nýbrž všeho toho, čím žil tehdy český 
národ, naší věrnosti k nezadatelným našim prá
vům historickým í touhy po samostatném našem 
životě státním. Vítám vás z duše, kteří jste ze 
slovanského jihu přišli obnovit všecky ty dů
kazy věrnosti a lásky, za které tolik jsme vám 
vděčni a které navždy nás spoji nerozlučným 
svazkem, ať cokoli nám přinese budoucnost. 
Srdečně vítám vás, zástupce bratrské Polsky, 
kteří svou přítomností na naší slavnosti ukazu
jete nám, že výš než všechna denní politika je 
živelná síla vůle lidu po svobodě a nedílnosti 
národa, a v této vůli že je líd váš zajedno s lidem 
českým a nerozlučně s ním spojeným lidem jiho
slovanským. Upřímně vítám i vás, zástupce Italů 
z jižních Tyrol, kteří jste přišli ze země válkou 
těžce zkoušené, abyste pozdravili ve slavné 
chvíli český lid, s jehož zástupci odedávna jste 
žili v nejlepší shodě a v nejlepším přátelstvÍ, 
které bohdá potrvá i pro budoucnost. Vám 
všem srdečně děkuji ve jménu českého lidu, že 
jste k nám přišli zrovna ve chvíli, kdy máme 
býti odměněni za všecko, co národ náš ve válce 
vytrpěl, roztrháním našeho království a sníže
ním jeho na řadu krajů, závislých na Vídni. 
Jsme rádi, že vidíte nás zrovna v této chvíli! 
My dovedeme, doufám, odpověděti na tento 
útok na nejdražší, co máme. 

Dovedem ukázati,jak jsme do duše roztrpčeni 
a jak nikdy to nedovedeme odpustiti a zapome
nouti, ale vy také víte, že nás nezkrUŠÍ, .ať proti 
nám podnikají cokoliv. Každá křivda se vrátí na 
j"ejí původce - to je naše pevná víra a proto 
nenajdete u nás pokleslosti, nýbrž pevnou vůli 
a odhodlanost, do posledního hájiti nejen celist
vosti království, nýbrž vybojovati sobě spojení 
velkého národa československéhol 

My však pevně věříme v konečné vítězství 
práva národů na jich svobodu a volné sebe
určení! A proto také vřele vítáme vás v naší 
krásné, zlaté Praze, poněvadž víme, že vaší pří
tomností v dnešní den je podán nejlepší důkaz, 
že tato víra je věrou všech národů této říše, 
kteří se posud marně dovolávali práva a spra
vedlnosti. A zrovna posledních padesát let, 
které uplyp.uly od naší velké slavnosti, pro nás 
všechny a zejména pro národ náš bylo dobou. 
těžkých zkoušek. 

50 let! Kolik velikých nadějí a kolik zklamání 
prožil, kolik tvrdé vůle a bezpříkladné oběti:. 
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vosti za půl věku prokázal náš národ! A dějiny 
Národního divadla jsou dějinami všeho našeho 
rozvoje národního, jeho věrným obrazem! 

Sotva začal žít novým životem, cítil, že musí 
míti k plnému životu národnimu své divadlo, 
jako všichni vyspěli národové světa, mezi něž 
chtěl opět patřiti, jako kdysi tak dlouho k nim 
patřil. 

A věděl kromě toho, čím mu bylo divadlo 
v jeho probuzení. Nebylo možno, aby národ 
český nadále přijímal žebráckou almužnu odpo
ledních představeni ve stavovském divadle, 
chtěl míti divadlo své, lidové, národní, nežádal 
stavovské české, poněvadž celá jeho kultura 
byla lidová, všecko jeho cítění demokratické. 
(Potlesk.) 

A jak dojímavé je pro nás první provolání ke 
sbírkám z roku 1852, podepsané Palackým! Bylo 
české a německé, sbírky byly povoleny místo
držitelem a sebrané peníze mohly se odváděti 
prostřednictvím berních úřadů. Ale už r. 1864, 
kdy vyšlo druhé provolání, bylo jinak. Už jsme 
byli plni sebedůvěry a sebevědomí a věděli jsme, 
že sami musíme chtít a sami ruku přiložiti, 
chceme-li něčeho docíliti - třeba proti úřadům, 
A ve chvíli největšího vzepětí naší vůle po 
v lastním státním životě, našeho boje za histo
rickou samostatnost království přišel památný 
den položení základního kamene k Národnímu 
divadlu.-

. Slavili jsme největší národní slavnost od dob 
svého probuzení! Bylo to' víc než národní 
slavnost - bylo to slavné přihlášení se celého 
národa československého, všech jeho vrstev 
k národnímu a státoprávnímu programu. Vě
řili jsme, že klademe základní kámen nejen 
k svému divadlu, nýbrž také k svému bu
doucímu samostatnému státnímu živ:otu. To 
vyznívalo ze všech řečí našich předních vůdců . 
politických při slavnosti pronesených. Proto 
byla tak důležita účast Moravy. Z Radhoště 
přivezli za velikého nadšení kámen do základů 
našeho divadla, v slavnostním průvodu bylo 
hanácké banderium, moravské spolky zpěvácké, 
moravští starostové a poslanci. A nemůže býti 
dojemnějšího důkazu pro naše cítění jednoty 
všeho národa československého, než vřelé 
upřímné pozdravováni 60 drotárků, kteří byH 
v slavnostním průvodu. 

A bylo všem, kteří vedH těžký boj za naše 
práva, a kteří sotva se vyprostili z dusivých 
pout absolutismu, jako by nová víra vlila se 
v jejich duše. Viděli veškeren národ spojený 
jednou vůlí, jednou myšlenkou, jedním nadše
ním. Bylo tomu jen dvacet let, co Morava 
i česká protestovala proti státoprávnímu spo
jení s Čechy a nyní stejně s námi slavili nejen 
největší kulturní svátek celého národa, nýbrž 
také jeho sjednocení k společnému boji za ne
rozdílné spojení veškerého lidu českosloven
ského ze všech jeho zemí, k hoji za nerozdílné 
spojení všeho československého lidu za nový, 
svobodný jeho život státní. (Potlesk.) 

Jaký div, že první slova slavnostního řečníka, 
dra Sladkovského, zněla jako vítězný hymnus: 
"Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej 
sbratřené s ním srdce slovanskél Již zasvitla 

h d "v Vf 
nám zora jarního, nadějeplné,o n~1 J1Z ~pe_ 
probuzen je národ náš k nov,:mu, cmorodem~ 
životu a dílem slavným chysta zaklad slav ne 
budoucnosti své." v vk ' 

Velké naděje zklamaly a přiš!y z~s tez ~ 
doby, ale národ náš s houževnatc;.sh s~~e vlastm, 
přes nejnepříznivější poměry, pres tezkou hos: 
podářskou krisi slavně dokonal, co tak slavne 
započal. . y 

Nebylo už ovšem té jásavé radosh, ~dyz ote: 
vřely se brány nádherného stánku umem, k~er~ 
národ sobě postavil. Doba byla těžká a duslva, 
všecky ty skvělé na~ěje ve y ,:ítě~,ství p:áce a 
spravedlnosti, které Jsme meli pn velke slav
nosti položení základn~ho kamene, rozp:ch~y se 
dýmem, nic neplatilo Jedno~yslne v nadse~l1, ce
lého národa svorná jeho vule. Nase volam po 
nezadatelný~h právech koruny české zůstal~ 
osamoceným, nebylo neseno veli~ým}. vlnamI 
světových událostí, naopak, NěmCI meh Seda;t 
a vítězství německé myšle~~y ,v Evrope,; 
A vnitřní náš život byl po pohttcke katčl:s~rofe 
přirozeně v rozvratu a neladu. Neplesal! Js~e 
před světem, radost z, velikéh~, d!~a byla Jen 
v nás a pouze divadelm vlaky I;nnasely do ma
tičky Prahy nadšenou radost n~rod~ nad ~oko
naným krásným dílem lásky ceskeho naroda 
k osvětě a k umění. 

A přišla strašná srpnová noc požáru. K~~,ne
prožil ty chvíle zoufalého žalu, trpkých v:.yclte~ 
nad osudem který nás všude tak nehtostne 
pronásleduje: kdo neprolil s~zu v' nad ztrátou 
toho, co nám všem tak k srdCI pnros!lo - te~ 
nedovede si představiti, co ~e~dy se d,elo v d,:s~ 
národa. Zuřivé plameny mčdy, co Jsme melt 
tak rádi, a tu jsme teprv viděli, čím nám bylo 
Národní divadlo. . . 

Při slavnostním zahájení nedovedl~ Jsme y na: 
jíti hloubku a vřelost C!tu sl~v~osh zalozem! 
vymizelo z nás horoucl nadse?~ a, ne~~oIna 
víra nádherného jara našeho pohhckeho Zlvota. 
Přišly kruté mrazy, a P?pá1ily

y 

toli~ kv~t~ vy
rostlých v ty krásne chvlle ~a ces~yc~ v~lvach ,; . 

Ale v rudé záři plamenu, kten mcdy nase 
Národní" zas jsme se našli, zas vzplanulo 

každé české srdce, třeba zjitřené bolem, novoU 
věrou, novým odhodláním; J:~é, štěstí P:-o nás, 
že dovedeme ve velkých 1 tezkych c~,:~hch ~a
jíti jednotnou vůli celého národa s JeJl ~~pre.
možitelnou sílou! Od prostého dělníka vSlChm, 
všichni závodili v obětivosti, a co vykonalo tehdy 
pro zdar veHkolepé sbírky ~aše studentstvo, bylo 

a váženým mezi ostatními národy. o A zčl:s tu 
hrálo Národní divadlo velkou prukopmckou 
úlohu. Zájezd jeho na divadelní vt~tavu v.e 
Vídni byl malým zázrakem. Před OClma ud~
veného světa odkryly se náhle ob;azy J.vysok~1 
svérázné české kultury, a nelze am ~OSL ~;nah, 
jak veliký to mělo význam pro noye l~p.Sl ~ce~ 
ňování všech snah našeho národa 1 pohhckych: 
O tom ani nemluvě, s jakou ;čl:do~tnou h:~OS!l 
uka~ovali jsme své Náro~ní Clzmcum, kten nas 
před válkou navštěvoval!. 

A přišla doba, kdy nám ~y!oyNá:odn!, divadlo 
dokonce zase tim, snad Jeste VlC, Clm bylo 
naším otcům ve chvíli jich nejvroucnějšího 
nadšení národního. 

Dovolte osobní vzpomínku! B"yli jsme dale~o 
od našeho života, a jen nepatrné nás o něm ?ocha: 
zely zprávy. Různé zjevy nás naplňovaly uzko~h 
a těžkou náladou. Tak se nám ~asto zd~ly 
Čechy jako velký tichý a mrtvý hřbltov, a nejen 
na povrchu. A t~ jsme slyšeli! jaký j~ ~iv?t pod 
tím rubášem, kterým chtěh :pokryt: ces~?u 
vlast _ jak čte se česká kniha, J~ko n~dy mlv, 
jak zmizela stará ~laseova~ost, }~k vse;ko,. co 
je české, je bk vsem nevyslov ne , dr~hef a Jak 
se ten tlumený žár pro~íjí ze sr~cl. vsech v n~
šem Národním a když Jsme slyseh o nekone~
ném jásotu s Jakým všecko provází věštbu Lt
bušinu, byio nám najednou' t~k .~~hkol a tayk 
zdál se nám náš osud hned svetlejSlm a my ve
děli, že nic se nestalo nadarmo. 

Ano v těch chvílích našel se národ ve sv~m 
divadl~. V jásavé věštbě Libušině, v horouc!~ 
slově dramatických básníků cítil všeck;: na~el~' 
všecku víru své duše, všecko to lepsl, V:t~l, 
čím utěšoval zmučené své srdce.

y 

~,ako kdyz)e 
zakládal, bylo divadlo národu necln:, tak ?,hz
kým, tak svým, tak drahým, kdy,: p;ozlval 
muka našeho válečného utrpení. I;1ezl ~ar?dem 
a jeho divadlem posvěceno . nove SP?Jem, ~y 
zase cítíme, že není naše dIvadlo mlste~. za
bavy pro ty, kteří chodí a mohou ch~dlh ,do 
divadla, nýbrž že je vážnou složkou ves~~re~o 
našeilo života národního, a s osudem naSlm ze 
je nerozlučně _spjat osud jeho. 

V hymnické proroctví Libušino vkládali, jsme 
všecko, co chceme: nový žívot, s,:o?odny! ~e: 
tísněný nepřízní nebo neporozumem~, zavlsh 
nebo nepřátelstvím těch, .,k~eří. na vsecko, co 
děláme, mají tak rozhoduJlcl vliv, abychom ne-

by nevděkem zapomenouh. . Y" y' 
A tak vkrátce zahlazeny stopy mClve

y

ho zlvlu; 
a znova zazářila v celé své kráse nase ,,~lat~ 
kaplička". Byl to poslední rozmach herolcke 
doby našich náro~ních zá~as~. v 

poutáni ukázali sobě i světu.. co dovedyeme" a 
jakým je hříchem na kultuře lidstva, ~dyz celym 
národům je odnímána možnost ovoln~ho ::; svp
bodného rozvoje. Nechceme zu~tab. ': uzkeI? 
rámci toho, co nám z Víd~ě ~110~tIVe ypov?h, 
chceme svými být, plnýmI. vladc~ y, veskere~o 
národního života. NepotřebUjeme mClho poruc: 
níkování, dovedeme na vlastních, no~o~ 'pe~ne 
státi a neodchylně kráčeti za všehds~yml l~e~ly 
svobody a spravedlnosti! NepotřebUJeme. CIZ1~0 
ducha cizí rady, nám nejlepším vůdcem je nase 
minul~st, jsou velké demokratické, tradice na,
šeho národa! A máme síly dost 1 :,ytrval~sh, 
abychom nelekali se ničeho, čím se nam hrozl ~a 
to, že chceme pro svůj národ plnou svobodu na-

Pak už isme byh pohrouzem ve vsednost den
ních zápasů, vnitřních i vnější.ch. ))ěl~lo y,se 
u nás mnoho, pracovalo se inte?SlVnejl t;~Z dnv, 
sílili jsme vnitřně - kulturně 1 hospodarsky,
ale krásné naděje, jimiž byly plny st~hslce 
srdcí při slavnosti, jejíž 50tiletí slavíme, zustaly 
přes velké hnutí let devadesátých ne.s:plně1'~ou 
touhou. Naše politika nemohla splmh tuz.eb 
národa a jen naše umění nás nezklamalo. Raz~lo 
nám cestu do světa a činilo náš národ známym 
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rodního života, a to pro národ celý, i pro ty mi
liony týraných našich bratří pod Tatrami! 

Tu nejde o politiku; o zvýšení naší po
litické moci, zde j de nám o to, aby nám 
pod surovým útiskem nezmírala celá velká 
větev našeho národa. My chceme svobodu pro 
své bratry Slováky, aby nešli již v národním 
?ašem v průvodu ~~stoupení chudými dráteníky 
Jako pred padesáh lety, nýbrž aby všude s námi 
~.H j~ko plno~rávní členové našeho národa, je
pchz kultura Je naší kulturou, neboť jejich osud 
Je naším osudem a naše vítězství jejich vítěz
stvím! My jsme si ve velkých událostech svě
tových konečně uvědomili, že musíme vyjíti 
z úzkého rámce svého dosavadního života a 
že náš svobodný život bude jiný, širší a hlubší. 
Ale je nám také jasno, že si musíme sami vy
budovati především jeho základy, totiž na
prostou jednotu Nšeho našeho myšlení a chtění, 
všeho duševního života ve všech třech zemích 
koruny české i na Slovensku. 

To nezávisí na ničem, co je mimo nás, jen na 
nás samých, na naší dobré vůli, a proto zde 
už musíme ukázati, jsme-li hodni svobody a 
velké budoucnosti, po které toužíme. Nesmí 
býti nadále zůstaveno jen obětivosti jednotlivců, 
sledovati a podporovati naše lidi, kteří v těž
kých poměrech pod cizím tlakem budí své kra
jany k národnímu uvědomění a k českému ži
votu duševnímu. Musíme sbírati veškeren. svůj 
národ! K velikým naším úkolům všech nás bude 
potřebH Proto celý národ musí věděti, že 
všecky naŠe menšiny, že naši bratři ve Vídni 
bojují náš boj, že konáme svou povinnost ne 
k nim, nýbrž sobě samým, ke své budoucnosti, 
když podporujeme všecku jejich obětavou práci 
vš?cky jejich kulturní podniky, na kterých pra~ 
cUJÍ s takou láskou a obětavostí a s takovými 
krásnými výsledky. Celý národ musí věděti, 
jakou dějinnou důležitost má jeho větev ve 
Slezsku, a že je jeho nejpřednější povinností, 
všecko udělati, aby zůstala zdravou a věčně 
svěží a živou! (Potlesk.) 

Jednota celého našeho národa, všech jeho 
částí i v cizím moři roztroušených, nesmí býti 
něčím, na co vzpomínáme jen ve slavnostních 
politických chvílích, nýbrž musí býti základním 
tónem veškerého našeho života, který musí 
mocně zvučeti při všech jeho projevech. Ne
chc~me duševní centra1ísaci v Praze, nechceme 
v ničem porušovati zvláštní osobitost našich 
Slováků, chceme jen jednotu politickou i du
ševní celého národa československého, na
prostou a nerozlučnou. Česká universita na Mo
ravě bude tak naší, jako patří Moravanům naše 
česká, a bohdá stejně to bude s universitou na 
Slovensku. Ale zrovna tak musí býti české di
vadlo v Brně Národním divadlem celého národa 
nejen Moravy, jako bohdá jednou Národní di
vadlo Slovenské. 

To. už není jen věcí kulturní, nýbrž věcí 
největší důležitosti politické. Nás Vídeň uměle 
děli~a,. snažila se vypěstiti zvláštní moravský 
patnotIsmus. Proto byla radost všech tak velká 
a upřímná, když Moravané přivezli nám do 
základů Národního kámen z Radhoště. To 
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~ylo největší vítězství myšlenky nerozlučné 
Jednoty celého národa ve všech jeho zemích a 
posvěcena byla tato veliká chvíle nejen slo'vy 
Palackého, nýbrž vším, co veliký tento Mo
ravan udělal pro náš národ. 

y~c: ~ež kdy jindy je však nyní naprostá 
vllltrlll Jednota všeho lidu československého 
přední a hlavní podmínkou vítězství našeho zá
pasu za naši svobodu a lepší budoucnost. My 
spoléhati musíme jen na sebe. Je tudíž naší 
povinností, abychom si ve všem, co podnikáme 
zvykli mysliti na celek, na celý národ, abycho~ 
ve, všem, čeho kdekoliv potřebujeme, ať v Če
chach, na Moravě, Slezsku či Slovensku viděli 
potřebu celého národa. Jedním život~m žíti 
musí veškerý lid československý bez zřetele 
na hranice zemské! (Potlesk.) 

V ničem se však nemůže nyní dokázati tato 
nová vnitřní jednota veškerého českého lidu 
íav~o ~ otázce českého divadla v Brně. M~ 
vSlchm, Moravané i Češi, musíme míti v Brně 
velké Národní divadlo! To je povinností nás 
všech, ne jen Moravyl My všichni nesmíme sná
šeti, že se ve hlavním městě naší Moravy naše 
umění musí krčiti v koutku, nesmíme strpěti, 
aby tam bylo věčnou pastorkyní vedle bo
hatého; pyšného divadla německého. 

Tu jde o národní čest a hrdost nás všech! Bo
haté české Moravě, ale také nám v Čechách musí 
bý!i prostě nesnesitelné pomyšlení, že by ve 
svem hlavním městě, třeba je měli, bohdá ne 
však na věčnost, Němci v rukou, národ náš ne
vystupoval ve svých kulturních institucích tak 
důstojně, jak přísluší to naší Moravy pánu a 
historickému představiteli. . 

A proto nemůžeme lépe oslaviti slavnost pa
d.es~ti!etí ~vého Národního divadla,. než když 
Sl shblme, ze také Morava musí míti co nejdříve 
všecky prostředky, aby si zbudovati mohla 
jakmile poměry to dovolí, své, naše Národní di~ 
vadlo v Brně. Jsem přesvědčen, že veškerý 
český národ pochopí velký mravní význam této 
všenárodní sbírky na Národní divadlo v Brně 
pro všecku naší politickou budoucnost a pro 
vnitřní scelení a splynutí všeho našeho národa 
které je velké naší budoucnosti podmínkouf 
Z toho poznají také naši Slováci, jakým zlým 
výmyslem Maďarů jsou bajky o českém egoismu 
a o české snaze soustřediti všecko, co mají, jen 
v Praze a v Čechách. 

Ó, ano! My svou Prahu chceme míti nádher
nou, velkou, ale ne pro sebe, nýbrž pro všechen 
lid československý. Chceme, aby k ní stejnou 
horoucí láskou lnul veškeren národ česko
slovenský, aby v ní viděl svou poHtickou i du
ševní metropoli, my ale chceme, aby si Praha 
tuto lásku zasloužila svou vnitřní hodnotou, 
svou vnitřní přitažlivou silou, a ne du
šením a tlumením rozvoje druhých. Zrovna na
opak, čím živější, zdravější, vyspělejší bude du
ševní život všech větví našeho národa, tím 
vřeleji a vroucněji, tím víc beze všech obava 
strachu budou hledati vyšší jednotu všeho 
svého snažení. My v Praze také nespokojíme 
se s jedním Národním, rosteme na vnějšek 
i uvnitř, žijeme duševně daleko intensivněji než 
dřív, naše umění dramatické i zpěvoherní po:' 

třebuje volnějšího prostoru a my musíme co nej
dříve míti druhé divadlo. Pak teprv bude míti 
veškeré naše umění plnou možnost skvělého 
rozvoje, a to nejen u nás v Čechách, v Praze! 
Národni divadlo v Praze, Národní divadlo 
v Brně, naše divadla na Vinohradech, v Plzni a 
jiných větších městech Čech i Moravy -
opravdu nemusíme se báti o budoucnost svého 
umění, pokud souvisí s divadleml Pak teprve 
bude také možno, aby nezůstalo obmezeno na 
naše velká města, nýbrž aby celý národ mohl 
z něho čerpati ono duševní osvěžení a povzbu
zení, kterému je veškeren náš lid bohudíky tak 
přístupen. 

Ano, postavme! A jestli jsme bývali někdy 
pesimisty, dnes není k tomu příčiny. Národové 
žijí déle a proto pomaleji než jednotlivec. Musejí 
býti trpěliví a vytrvalí. Veliké chvíle, kdy 
rázem možno změniti jich osud, přicházejí za 
staletí jednou. A jak se potom v nich utváří 
osud národa, závisí nejen na dějinných událo
stech, nýbrž i na jeho vnitřní síle, na tom, jak se 
k té velké, rozhodné chvíli připravovali! Uvnitř 
shnilý velikán skácí se naráz, vnitřně zdravý, 
třeba malý národ trpí, ale vydrží. Ani největší 
neštěstí vnější jej nezahubí, když sám sebe ne
zničí. Toho všeho jsme svědky v dnešní dě
jinné chvíli. 

A tak dnes, kdy za největší světové krise sla
víme padesátiletí největšího vzepětí české touhy 
po samostatném, svobodném životě státním, 
jsme povinni si říci, zda jsme vnitřně dosti silní 
a zdravípřes~ všecky nezdary našich politic
kých snah, přes to, že nevyplnilo se, co 
jsme chtěli před 50 lety, co chtěla slavná dekla
race, vytrysknuvší z téže víry, z téhož nadšení, 
jehož vrcholem byla památná slavnost, které 
dnes vzpomínáme, 

Myslím, že smíme s důvěrou hleděti každé 
budoucnosti vstříc. Válka nás vnitřně sjednotila 
a naučila nás a i eště více náš český Hd, že 
všecky naše rozpory stranické, taktické, kte
rými jsme tak hříšně vyplňovali tak dlouho svůj 
život, jsou malicherné proti velikým otázkám 
národního bytí a národní budoucnosti. 
Dočkali jsme se té radostné chvíle, kdy veškeren 
Hd, ačkoliv jej nová doba daleko víc vnitřně 
rozdělila, sociálně diferencovala, přímo živelní 
sílou své naprosté jednotnosti, chce volný, svo
bodný život všeho národa československého. 

Jako před 50 lety je dnes celý národ jednotný 
ve všem, co týčé se zájmů celého národa. 
A všude, kde jde o věci veškerého Hdu českého, 
dovedeme nyní bohudíky pracovati se vzácnou 
jednomyslností, bez zřetele na zájmy jednotli
vých stran. Stejně chceme všichni politickou 
samostatnost národa, stejně plný, svobodný jeho 
život kulturní a hospodářský, stejně lneme 
všichni ke všemu, co je společným kulturním 
pokladem celého národa. 

Dnešní naši slavnost slaví celý národ, všechny 
jeho vrstvy a s ní slaví své naděje, svou víru ve 
splnění společné touhy po svobodě. 

My věříme, že není síly světa, která by nás 
na této cestě mohla zadržeti. Naučili jsme se 

v době, kde rozhodujefysická síla, kde lidský 
důmysl, všecka jeho vynalézavost obrácena je 
k bezpříkladnému hubeni a ničení životů a 
statků, věřiti víc než kdy jindy ve vítězství vel
kých ideí práva a spravedlnosti a volného sebe
určení národů. Věříme, že není možno, 
aby celé kulturní lidstvo vykrvácelo jen proto, 
aby staré křivdy plodily po válce opět starý 
nesvár a staré nebezpečí válek a vraždění vzá
jemného. Kdo zvítězí ve fysickém 
boji, nikdo neví, ale nezvítězí navždycky, 
nezvítězí-li s jeho vítězstvím veliká idea spra
vedlnosti, která dnes ie jedinou uiěchúu a na
dějí milionů krvácejících srdcí veškerého lidstva. 

Ta je a bude na konec silnější než každá síla 
fysická. Sami na sobě, na svém staletém osudu 
nejlépe vidíme, co na konec vítězí. Nad námi 
zvítězila kdysi fysická síla a všecky nás chtěla 
pochovati. A dnes isme vnitřně silnější, než 
kdy dřív a věříme v život daleko lepší, plnější, 
než isme jej kdy žili ve svých dějinách, 
a chceme hráti daleko větší úlohu než jsme 
ji kdy hráli. Nebojíme se budoucnosti, 
poněvadž jsme se naučili v dobách nejtěžších 
věřiti, že nezdolná síla je v nás, v pevné vůli 
národa žít, a žít volným, svobodným životem! 

Nás nezkrušily nezdary, zklamané naděje! 
Víme, že silnější jsme než každá snaha, obme
ziti náš vzrůst a zastaviti náš rozvoj. Těch 
dlouhých 50 let neprošlo pro nás v nečinném 
hořekování nad nesplněním našich krásných 
snů, jichž byly plny duše těch, kteří slavili po
ložení základu k velké budoucnosti českého 
umění. Národ přese všecky sváry a spory svých 
stran podivě a pilně pracoval a stojí tu dnes 
silnější a mohutnější než kdy dřív, bez bázně a 
strachu o budoucnost, hotov trpěti a bojovati 
dál, jako je připraven budovati svůj nový, svo
bodný život. 

Proto dnes všichni vzpomínáme na krásnou 
minulost s nezdolnou věrou ve velkou naši bu
doucnost. Srdce všech, kteří po všech vlastech 
českých slaví dnes památný den, jsou plna ra-

- dostné důvěry, že dočkáme se velké chvíle, kdy 
v našem Národním zazní jásot nad naší svo
bodou, nad konečným vítězstvím spravedlnosti 
a práva a volného sebeurčení národůl Ne, český 
národ neskonál Naše zlatá, slovanská Praha za
leskne se opět leskem královským a bude zase 
bohdá svobodný, silný a slavný náš drahý 
národ český. 

Národní listy ze dne 17. května 1918. 

H V i e Z d O S 1 a v fl a d i vad e I fl i ch 
s I a v fl o s t e ch p r a ž s k :ý ch. 

V tiché samotě dolnokubínské žil největší 
slovenský mistr slova Hviezdoslav v dobách 
vojny. Snad čekal v prvních letech jako jiní na 
Slovensku, jak zpod zakaboněného Choče vy
klusají ruští kozáci jako rytíři záchrany, a když 
se tak nestalo a válka, nenasytná a hltavá, hu
čela do nekonečna, v Krvavé sonety vtěloval 
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svou úzkost a volal s pokorou hluboce veVV
, ID . 

P d dl ' k nc o. 
f' re sprave IVOU to raz historiou kt d 
Bohom to všecko zodpovie?" A dny' o tJ?:e 
ť hl . 'k ' se ezce 
a y a Jet;- ~a o ozvěnou slýchával, co děje se 

pro vykonam spravedlnosti v dalekém světě. 
v ~le Sl~vensko ,doma muselo už promluvit vlastní 
rec~ !' predtuc?ach a touze po nové svobodě _ 
a lZ ~ p,roml~vllo svatomikulášskou májovou re~ 
sl,;tcI usty Srobárovými. Což jeho básník měl 
m cet a Jen v smutných verších měl skr tě 
volat, by ob~ivly staré naděje? A proto lel, 
:a; v~o vVQlah _a zvali, na slavnost obrody ducha 
- USl~ S71 se Sr~bárem a několika dámami slo
venskyml na dIvadelní oslavy pražské před 
~O },;ty, yěnec~ uyitý z oravského a liptovského 
, vlh, mel býh tIchým pozdravem slovenského 
Jara; a to b~ asi bylo nejbližší bývalo jeho duši 
a CItU: proc slova, když příroda sama dává 
p'o~drav ?ei~rásnější? Ale nebylo pomoci, Přišli 
Jlt;-~, Z, V ldn~,v ~ Polska, ze slovanského jihu a 
z 11

y
ch us~ prysbla slova naděíí a důvěry, Nemohl 

~~cet am on, a tak v Pantheonu vyšlehla z duše 
Je o pozdravná báseň v prose. Přišel - tak asi 
prav~l :- jako jednoduchý a nadšený tlumočník 
k"decneho, p~zd~a:u :odné větve slovenské 

mohu tne vetv! ceske, Vždyť ty větve sobě 
tak blízké a přece tak vzdálené tvoří dohro
m~dy utěšený vrchol stromu širo'kého a vyso
feh?h Jeho po~drav je tichý jako šelest listí za 
e,tm o podvecera, když rozvířeno je lehkým 
va~koem a prosyceno vonným dechem vůně 
kvetu, ,ale pozdrav ten je i výrazem víry v naší 
pOSP~,~tos~, Ale žalovat chtěl na sebe básník, 
z~ pnsel Jako sobec, neboť chtěl se ohřát na 
zapalu a nadšení, přišel s vyprahlými rty napít 
se plným doušk:n: radosti, nachytat jisker 
nadsem a ,odhodlam, které září ze všech očí, 
"Ale akonahl,e prekročím hranice, stane sa zo 
sobca dobrodme~, ktorý všetko to, čo zatvoril 
a uC~lOvaI v ~voJom srdci, bude plnýma rukama 
ro~davať svoJmu ubohému rudu, aby vašou ná
de!ou a vašo~ radosfou zrumenila jeho bledá 
tvar, aby, m~ lskra od?-ševnenia zaligotala v oku h aby nadeJou vo vlfazstvo sa posilnila jeho 
:ud'. ,Aby m~l pevn,ú a verkú vieru v spojeníe 

~setky~~ rUdl dobreJ vole, aby vedl v lepšiu a 
sfastne)SlU budúcnosť'" 

~polečTl:Ý projev zástupců 
Utl S k o v a TI :Ý ch TI á rod ů v P r a z e 

z e d TI e I 7. V. 1 9 I 8. 
Představitelé národu zúčastněných na sla _ 

nos!:ch Národního divadla v Praze národ V. 
k~en ~~ ~t.aletí trpí pod útiskem cizí ~advlád~' 
s ro~azddl se dne 17. května 1918 a sjednotili 
S? ,v Jednomyslné vůli učiniti vše co je v jejich 
S!!ich, a~y národové jejich došli ~ této strašlivé 
va, ce sveho osvobození a povstali na základě 
prava se~eurčení k novému svobodnému životu 
ve vlastm~h samostatných státech, 

Jsou, za)eodr;o"v přesvědčení, že lepší budouc
nost :r:arodu JejIch bude založena a trvale za
~ezp.ecena v pevných základech světové demo

rac}e, v opravdové a svrchované lidovládě 
v hardo~ech a ~e všeobecném, autoritou moci 
roz o ~1 ~adanem ,svazku mezi národy. 

?d~l1taJl co nejdůrazněji všechny smlouvy 
statm, nepotvrzené svrchovanou vůli národů 
·Jsou ~ře~vědčeni, že ,mír, po němž touží se všemi 
os~atmml o ydemok;ahckými stranami a národy 
.sveta~ muze ?Ý,h spravedlivý a trvalý jenom 
tenkr~te, zbavl-h svět nesnesitelné v dnešní době 
n~dvlady národa nad národem a umožní, ab 
narod?yé n,a obr~nu před hrůzami imperiaHsm~ 
upravdl sve SOUZltí na základě rovných práv a 
svobodné dohody od národa k na'rodu A . dh dl' . k . JSou ? o anI .. tom,;t obětovati solidárně všechnu 
Cl?nost SV?J! v. p.~esvědčení, že v těchto osudo
J.Yc: dobach JejIch národů pevně státi musí 
ru, ~av dru~a, že vítězství jednoho znamená 

tak~ yltezstvl ostatních a že veškerá tato práce 
ne:r;l }en?m ve y sll;1žbách jejich národu, ale děje 
s~ .1 v zajmu ~sehdském a podpírá úsilí vší ci
v:~lsace. ,aby lIdstvo po zkušenostech této bez
pnk!a~ne valk~ trvale a navždy přešlo ze stavu 
odv~keho, I?e~márodního násilí a vraždění do 
nove y ve,hke ery vlády mezinárodního práva, 
sbra~rem samosprávných národů občanské rov-
nosh a skutečné lidskosti. ' 

C. Merhoui: Dokumenty našeho osvobozeni. 1919. 

Rum b u r s k á v z P O II r a. 
~ ,když ještě, jin~y :amlklý a tichý, zvolal 

v~, y~ hl~sem, v nemz !,yvrchoHl jeho dávný 
CIt. S~ava ?e:~om! - tu, Jak referuje v té době 
prosty, ~o:l~ar, pravá bouře nadšení zaburácela 
~hr~mazdemm a neměla konce. A jeho vzru
sene srdce poskakovalo jako v tanci chvěla se 
ruka, "která kladla věnec k "nohá~ matičky 
Prahy a rty v nesoustavném pohybu šepotaly 
mod!ttbu, kt:~ou slyšel jen on, básník slovenské 
z~me! ml~,vcl nejpovolanější, protože nade 
vsecko upnmný, bez klamu a falše. 

Sl 
To bylo druhé, ale nade všecko drahé volání 
ovenska ve vojně do dalekých dálek. 

Lid. noviny dne 17. května 1928. 
Boh Haluzický. 

Je yěru těžko vysvětlitelné, že o rumburské 
Vzpoure českých - ponejvíce plzeňských vojáků 
n:dostalo, se do širší veřejnosti dosud autentic
kyc? zt:rav, t~ebaže se 28. říjnem r. 1918 roz-
10m,lla ~ele~nav pouta, k.terá zabraňovala dříve 
proledn~vah,vec tu veřejně. Ovšem překotné ří
ce~1 udalosh dalekOSáhlých významů vtlačilo 
~vetnoyou Vzpouru rumburskou do pozadí, ale 
1 tak Je rumburská rebeHe vojenská významu 
svrc~ovaně důležitého, kterou dlužno osvětliti 
se vs,:ch stran a probrati do detailu. Vždyť je to 
snad ~edinký případ vůbec, kdy se provaH1a ne
s1?o~oJ?nost mohutnou, kamennou zdí vojenské 
~lscII?lmy r~~~uské a odvážná, rozkladná práce 
ceskych, VOlmu zosno~ala první, opravdový a 
rpozsáhly pokus o ozbrOjenou vzpouru v Čechách' 

r,avda, mezi českými formacemi rakouské ar~ 
mady zahnízdila se již r. 1917 na jaře nálada 
prohra.1wuská a revoluční, která tu a tam vy-
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šlehla v nesmělých celkem pokus~ch o vypově
dění bezpodmínečné poslušnosti voj enské, leč 
iiskerky ty byly udušeny brutální mocí hned 
v zárodku. Rumburská vzpoura nebyla sice vy
volána podnětem politickým, neboť byl to přede
vším hlad a zadržený žold, který vhodil tlum 
jisker do zanícených mysH, ale hned poté - a 
t2 třeba zvláště zdůrazniti - změnila se hla
cmvá revolta v ozbrojené povstání politické. 
A tuto vzpouru zaplatilo životy svými jedenáct 
českých junáků, z nichž jeden padl v šarvátce, 
ostatní byli zavražděni na popravišti rakouskou 
justicí vojenskou. 

V pondělí 20. května 1918 o 5, hodině odpo
lední bylo oznámeno v denním rozkaze, že se 
bude vydávati místo jedné šestiny jen jedna dva
náctina dosavadní dávky chleba a že se zařadí 
sedmá četa do pochodové setniny . To vzbudilo 
roztrpčení, u některých dokonce i' zděšenÍ. 
I sešli se vojáci sedmé čety v hostinci a za vůd
covství Františka Nohy se smluvili. že si ráno 
vymohou svá lidská práva. Byla tudíž in
surrekce připravena, což ostatně vysvítá i z pří
sežných výpovědí desátníka Josefa Bellera a 
jiných, kteří tvrdili, že v předvečer událostí bylo 
v ubikacích třetí záložní setniny a hlavně u její 
7. čety (Heimkehrerzug) nápadné ticho. Po
něvadž zde jindy bývalo velmi živo a veselo, lze 
i z toho souditi, že šlo skutečně o cosi kromoby
čejného. Konečně byl tu památný úterek dne 
21. května r. 1918! O šesté hodině ranní nastou
pila zmíněná sedmá četa "navrátHců" třetí ná
hradní setniny, ubytovaná v dívčí odborné škole 
rumburské, na dvůr, a to s puškami, třebaže bylo 
výslovně rozkázáno vyrukovat bez ručnic. A sku
tečně ostatní čety uvedené setniny nastoupily 
bez pušek v řad. To zpozoroval šikovatel Vlach 
a ihned rozkázal, aby byly pušky odloženy, leč 
rozkazu toho mužstvo neuposlechlo. Uposlechli 
jen někteří poddůstojnicí a tu desátník Josef 
Bener rozkaz durazně opakoval, ovšem marně. 
A když. byla poslušnost odepřena i důstojnic
kému zástupci Červenému, zavolán sám velitel 
zmíněné setniny pověstný hejtman Klepfer, 
mužstvem tolik obávaný jako nenáviděný. 
Klepfer vyřítil se na voj áky a na jeho rozkaz 
"vlevo bok" obrátila se sice četa nalevo, ale na 
povel "pochod" - nevykročila. A tu směle vy
stoupil František Noha, stojící dosud na levém 
křídle, aresolutním tónem prohlásil, Že lidé 
dříve nepůjdou, dokud nedostanou chleba a 
žoldu. Jeho slova podporovala četa výkřiky asi 
tohoto znění: "Chceme chleba a peníze a ať také 
zvíme, podle i akého rozkazu i sme zařaděni do 
pochodové setniny'" Setník Klepter, místo aby 
duchapřítomností a vhodným, obratným jedná
ním zachránil hrozivou situaci, zle se rozkatil 
a mužstvu surově spílal, sípaje, aby ihned 
všichni odešli do kasáren a odložili pušky. Toto 
povážlivé a jistě brutální vystoupení Klepferovo 
pusobilo jako detonátor, jenž uvedl k explosi 
třaskaviny, v mužstvu dávným útiskem nahro
maděné. V tom padlo odkudsi slovo: "Sekni ho'" 
A když se setník zarazil, dotazuje se, kdo že se 
to opovážil, bylo mu odpověděno týmž "histo
rickým slovem", kterým odpověděl v Hugových 
"Bídnících" francouzský dustojník na výzvu ně-

mecké tlupy, aby se vzdal ... Rázem byl setník 
obklíčen a již dopadla naň rána: kterýsi vojín 
udeřil ho pažbou do hlavy tak, že se zbrocen 
krví svalil k zemi. (Rána však nebyla smrtelná, 
neboť setník se po chvíli vzchopil a dovlékl se 
až na půdu, kde se ukryl pod přebytečnými 
slamníky.) To bylo znamením ke vzpouřel Vo
jíni vrhli se na skladiště střeliva i potravin a 
za bitky, která se takto rozpoutala, dostal de
sátník Josef Beller ránu pažbou do zad., desát
ník Václav Mašek byl udeřen d.o hlavy a četař 
Josef Klouda byl zraněn pažbou na levé tváři. 
Část mužstva zmíněné čety hnala se úprkem do 
školy, proběhla místnostmi, strhujíc k sobě vše, 
ať po dobrém či násilím, vyhrožujíc také puš
kami a bodly, Zatím byly vypáčeny dveře skla
diště střeHva, muniční bedny vytaženy na dvůr 
a náboje rozebrány. Současně zahájena byla 
palba na poplach. Důstojníci se rozutekli a po
schovávali, někteří z nich utekli dokonce přes. 
saské hranice, takže se major Zupanc marně 
potom po nich sháněl, aby mu pomohli uklidniti 
mužstvo a tak zažehnati vzpouru. Rebelové tyto 
důstojníky vyhledávali, při čemž jim velmi 
ochotně pomáhalo místní obyvatelstvo německé, 
hlavně ženy a dívky. Na povel Nohův byla okna 
uzavřena a vrata zatarasena a všichni přítomní 
byli chtě nechtě ozbrojeni puškou a střelivem. 
Lomoz, hluk a chaos byl veliký, takže bylo ob
tížno orientovati se o průběhu revolty. Vtom 
přispěchal ke škole povolaný major Zupanc 
(Slovinec rodem, mužstvem jinak oblíbený, a to 
pro svou rozvahu a lidskost) a dotazoval se 
Nohy po příčině tohoto vzrušení. Noha, sípaje 
rozčilením, přednesl mu stručně požadavky 
mužstva, načež mu major věc vysvětloval, zdů
razňuje, že je ochoten přijmouti a vyslechnouti 
jejich deputaci. Noha prý vývody majorovy 
uznával, prohlašuje, že je kamarádům s děli, a 
skutečně, stoj e na vozíku, jal se mluviti k zá
stupu před školou. Hluk a ryk byl takový, že 
i ednotHvá slova ve zmatku tom úplně zanikala, 
a tak lze stěží bezpečně zjistiti, co vlastně Noha 
k zástupu rebelujících pronesl. Jisto je, že mu 
major Zupanc připomněl, že je to vzpoura, která 
by musila býti potrestána podle válečných zá
konů, a že se tím vydávají ve velké nebezpečí, 
ve kterém běží o jejich hlavu. Více chleba bohu
žel není, ale tato ujma potrvá prý jen krátkou 
dobu, žold a dovolené předepsalo ministerstvo, 
jež také rozkázalo, aby bývalí zajatci byli zařa
zeni ihned do pochodových setnin. Posléze ho 
major vyzval, aby všichni odložili pušky a ná
boje, Cosi však je protokolárně zjištěno, a to tato 
Nohova slova: "Slíbil mi, že mě dá zastřelit, 
nuže, kamarádí, teď musíme být všichni za
jedno!" To před soudem vypověděl svědek 
Kleymayer, tentýž, kterého Noha v rumburské 
Topfergasse přinutil, aby šel s nimi. Zmocnivše 
se takto náboj u, vtrhli ozbroj ení rebelové, vedení 
Nohou a Jos. Zelenkou, do kuchyně setniny, při 
čemž prý menážnímu důstojníku, českému pra
porčíku Leitloví a německému poručíkovi Kas
paroví bránili, aby dovnitř nevstupovali. Pra
porčík LeHl výpověd' tuto resolutně popírá, a 
tvrdí, že mu Noha zcela přátelsky řekl: "Nech 
toho, my už si uděláme sami pořádek!" A když 
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Leitl přece do kuchyně vešel, viděl, že tam byl 
úplný pořádek, třeba že se hladoví vojáci ne
trpělivě dožadovali něj akého sousta. Kromě 
Nohy byl to i Vojtěch Kovář, který mužstvo po
vzbuzoval ke vzpouře a vytrvalostí· sám zajal 
poručíka Wichtla a Stadelmanna a e~kortoval je 
Jako, nepř4telské důstojníky; když se zdráhali 
a c:t~leh, yc10umal jimi, pobízeje je k rychlejší 
ch;tzl. Nuze. to bylo první stadium revoluce kdy 
sp~utí hladové vzrostlo již v ozbrojenou ~evo
luC! místní, t. j. rumburskou, jejímž původcem a 
hlavním osnovatelem byl František Noha. 

Prve než přistoupím k pojednání o vojenské 
revoluci politické v Rumburku, dlužno zmíniti 

, se o jejím vůdci a intelektuálním původci Stanku 
y,?dič~ovi. Stanko Vodička, 231etý telegrafní 

. !lredník v z, Lobez u P,lzně (nar. 4. května 1895), 
J~dnorocm dobrovolník a kadet-aspirant střelec
k~~? p!~~ ~ísl~y 7, měl nepřekonatelný odpor 

,V:UC1 nemcme. J lZ na reálce vystoupil ostenta
bvně z němčiny, železniční zkoušku u ředitelství 
stát. drah v Plzni troufal si podstoupiti stůj co 
stůj jen v českém jazyku. Co to znamenalo za 
~ál~čného, režimu, k~~rý tehdáž ovládal plzeňské 
redit~lstvl, uhodne lIstě každý. Do fronty hlásil 
se SIce dobrovolně - sleduje cn utéci do 
Rus~a - ale batoh až do fronty nésti nechtěl 
za mc. na světě, to že se raděj i nechá až k smrti 
~tl.~UCl. A a~~LÍ, ne:r;esl. Trápili ho, mučili, vyhro
. zupce, mu blhm 1 uvázáním (!) , ale Vodička 
te,nkrat provedl, ~vou;. byl zařazen do telegrafic
~~y~O kursu a ucastmv se ofensivy karpatské, 
lecd, se v T:hano~ě na Chodsku, kde prožil ně
kte~e ze svych krasných chvil, přispívaje do ča
SOpiSU "Posel od Čerchova". Odtud vrátil se do 
Rumburka. A ~u bude jistě s údivem že Vodička 
abs.olyoval ~ březnu roku 1918 s ú~pěchem dů
stoJnickou skolu v Jablonci nad Nisou v níž 

'k 1 bY' ' '\Iy-nl a" :r;eo yceJnou, přímo prý nadlidskou píH 
!l energu, hrave překonávaje obtíže jazykové; 
Jeho pozornost, bystrost a pohotovost byla ode 
!šech důst-ojníků chválena, ba někteří stavěli ho 
1 za vzor německým jeho kolegům. 
Kone~ně .byla škola ukončena. Vodička vy

kon~l ,du~toJmckou zkoušku a čekal na své jme
novam. cekal týden, dva, tři, uplynul měsíc a 
zase týden a marně. V té době, vrátiv se z Jab
lonce do Rumburka, byl přidělen zprvu k štáb
nímyu od?ělení, kde ~o potkalo několik nehod, 
ta~ze uvItal. s radosh, když byl záhy poté pře
loz~n, a !o Jako kancelářská síla k prapornímu 
vehtels~l: ~ zde stihla ho hromová ránal 
V pondeh pred vypuknutím vzpoury o jej ímž 
osnování ne~ěl tp.šení, stěžoval si své~u krajanu 
Janu Mtkvlckovl (který s ním sdílel tutéž pra
covnu), že už má těšínských jablíček dost a do
dal: ~.~ítra přihlásím se k raportu o dov~lenou 
a n~;h se .. z ní vrátím. uvidíš, že už budu pra
po~clkem! A skutečně, zrána druhého dne -
tobž památného úterka 21. května roku 1918 -
~debral se Vodička k štábní setnině na střelnici 
a v tam, vyčkával hlášenÍ. Zatím co tu netrpělivě 
prechazel, vypukla vzpoura ti třetí setniny uby
to,:ané v so~sední škole, a jako lavina říÚla se 
vpred, strhUJ.íc k sobě vše, co se jí v cestu na
manulo. y o~lčka ani t~? i eště nic netušil, jeho 
mysl rozjasnovaly nadeJe na dovolenou a brzký 
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návrat do domoviny, před OClll1a rozvíraly se 
mu utěšex:é výhle~y do budoucna - když vtom 
zal,:h~ k ne~u podIvný lomoz, ryk a volání, těžké 
kr<?;e}e ~um po chodbách, vojáci tu, vojáci tam 
vO)ayC

V

l v~ude a všichni běží, a jejich obličeje jso~ 
v~desene, zbledlé a změněné k nepoznání. 
Raz.em uzavřeno praporní velitelství a všecko 
co Je.y něm, strhuje lavina, Němci a zbabělci 
prch~Jl ve zmatku do polí, zbylí chápou se 
ručmc,. nasazují bodla a již pádí, útokem ženou 
~abíraJíce vše, co se jim staví na odpor. A tu na~ 
}ed:r;ou - v tomto hučícím přívalu vytrčela vy
s~~a ~ostava a mávajíc čapkou, snaží se zasta
Vlh p~ekotný ~h~at. "Bratři, bratři," volá, ale 
hlB;s Jeho zanika v bouřlivém zmatku. No 
pŮjdeš přece s námi'" vyzývá ho vojín Vá~la; 
Burda z Bezděkova u Nepomuka. Jen se usmál 
a radostně podal mu ruku. - Byl to Vodička. 

,V zp?,ura se ro~.ryůstala tak. že jí kasárenská 
n~d:,on nemohla J1Z obsáhnouti i vyvalila se přes 
ne Jako mohutný příval, strhující k sobě vše, 
~o se mu namanulo v cestu. Je bezpečně zjištěno 
~.': N ohova řeč měla asi tento smysl: "V zbouřenf 
JIZ prop~lo' Chtěli jsme je a proto musíme vy
trvat! vyse~ko se nám podaří, jen mne ne
opo~steJte!.v Slova ta vzbudila nadšený souhlas. 
Take Vodlcka byl v zástupu a byl se vším 
sr,ozu?Iěn a ;:- spokojen. Tohle bylo cosi z jeho 
da~nyc~ snu, ~ tomu směřovaly jeho snahy, 
boze, prece se Jen plní i eho přání - - - tak 
a te~ d? pr~ce! Neváhal ani na okamžik a s ra
dostI pnpoJt1 se k oddílu, který měl obsaditi 
run:bu:ské nádraží. ~eč vtom přistoupil k němu 
desatmk Adolf Hemrich (dříve pražič kávy 
u fy Svoboda v Plzni), Vodičkův krajan 
z Lobe.z. u P!zně, a: přemluvil ho, aby se s Nohou 
postavlh v celo druhého oddílu, který půjde do 
Hor: ~enl!ersdorfu (rumburské předměstí) pro 
~~ro!m, pusky. A tak rozdělili se rebelové ve dvě 
cash: Jedna táhla na rumburské nádraží, druhá 
d~ v Henner~~orfu. První oddíl pod vedením od
vazl!~ho :'?J ma Procházky obsadil rumburské ná
draz.l~ ~mcdy telegrafní a telefonní přístroje. Že
lezmcm sluzba byla arci násilím zastavena po
ručíku .Fiedlerovi, který chtěl z nádraží 
p:~~nouh, bylo vyhrožováno zastřelením. Zatím 
pntahl druhý oddíl s Nohou a Vodičkou v čele 
do Hor. Hennersdorfu k ubikacím náhradní set
~~~~ stroj,ních pušek. Ta se právě vracela se cvi
clste a ~ldouc, co se děi,e, ~tavěla se na odpor. 
Rebelove na povel Vodlčkuv však je předešli 
setninu. o?kHčil~ dů~tojníky odzbrojili a zmocnili 
~e stroJmch pusek 1 s potahy; munice byla sla
zena na vozíky a zástup vracel se u vítězoslávě 
přes město Rumburk k první setnině střeleckého 
pluku a konečně i tu přiměl k spoluúčasti na 
vzpouře. Setníka odzbrojili a asi polovice 
muž~tva př~šla k rebelům, druhá část utekla přes 
saske hramce. Rozumí se, že to nešlo i en tak 
h~adce; ,;ýstřely padaly s obou stran. V soucl. 
mch zápIsech jest, že bylo stříleno i po nad .. 
po:p.č}ku Kodlovi*) (Čech) a setníku Weiserovi 
a pn~c~ ;- z~bit však nebyl nikdo. Odzbrojení 
dus,toJmc! obyh propuštěni, jiní zbaběle utekli do 
poll a lesu, poschováva1i se, kde mohli, někteří 

*} Udání vědomě nesprávné. 
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přeběhli do Saska. VyčÍstivše město Rumburk od 
veškeré nepřátelské moci vojenské, vytáhli re
belové o 10. hodině směrem ke Krásné Lípě, a to 
v počtu přes 1 tisíc mužů. A tu za Rumburkem 
na úpatí vrchu Rauchberku po prvé promluvil 
Vodička ke svým bratřím. Apeluje na jejich 
svornost, mluví klidně, rozvážně, ale již naléhá 
mu nadšení v oči, vlasy mu vlají v jarním vánku, 
prsa se dmou bezednou radostí svobody a mladé 
síly a již bouří, vyzývaje k boji za svobodu, 
k boji na život a na smrt ... "Především musíme 
se zorganisovat a zabezpečit proti přepadům. 
Couvnout již nemůžeme a nechceme! Proto jen 
vpřed, ať se stane cokoliv: Vybojujme si nejen 
chleba a mír, ale i svobodu, svobodu ve svobod
ných čechách. Dovedeme vás do matičky Prahy a 
dál až do Plzně a navrátíme vás vašim rodinám 
a dětem. Jen buďme svorní bratři, jeden za všecky, 
všichni za jednohol Naše věc je svatá, naše věc 
je spravedlivá a tak jsem jist, že se k nám 
ostatní vojsko připojí. Dnes potáhneme na 
Hajdu, kde je setnina 18. pěš. pluku. našich 
českých bratří z Hradce Králové, kteří se k nám 
jistě přidruži a dále do České Lípy, kde je jejich 
doplňovací velitelství. Držte se statečně a věrně, 
abychom už mohli ukončiti tuto ohavnou válku 
a osvoboditi naši českou vlast z potupného jha! 
Nuže, kupředu! Nazdar'''·) Jásot po jeho řeči 
neměl konce a nadšení vojíni-rebelové provolali 
Staňka Vodičku jednomyslně svým vůdcem. To 
vysvítá i ze soudních výpovědí svědků Jos. 
Baidra, Vojata, Kleymayera a Zieglera. Po
dobně i od očitého svědka desátníka Heinricha, 
Solila, Fremra, Herejka a j. Tento voj, více méně 
zorganisovan)', vytáhl ke Krásné Lípě, kde Vo
dička ihned obsadil všecky nádražní objekty. 
Podle výpovědi svědků, Gutha a Schindlera a 
jiných, Vodička jako vůdce vyjednával se sta
ničním přednostou, aby službu odevzdal. Když 
se zdráhal a rozpakoval, byl posléze zakřiknut 
a donucen, aby zastavil provoz a okamžitě vy
dal zdržený osobní vlak č. 517, poté rebely ob
sazený, který je měl dopraviti do Prahy a Plzně. 
Potom vystoupili čtyři ozbrojenci na parostroj 
a uhelní vůz a za vedení Lad. Fremla z Plzence 
nutili strojvt1dce i topiče, aby plnili dané jim 
rozkazy. Ve vlaku zůstalo nyní jen 50 mužů, 
jako strážců vlaku, kteří pak projeli všemi sta
nicemi až za Tannenberg, kde se vlak zastavil. 
Vzbouřenci tušíce nebezpečí, vystoupili z něho, 
aby spěšným pochodem šli vstříc hlavnímu 'loji 
svých soudruhů. Bohužel i iž svého cíle nedo
stihli. _ Zatím postupoval Vodička se svým 
'lojem, čítajícím 1000 mužů, hbitě vpřed a to 
podél dráhy. Ve stanici Chřibská-Schonfeld 
vnikl v čele svého štábu do poštovního úřadu a 
resolutně požádal poštmistra Matouška, aby mu 
vydal koně a devastoval telegrafní a telefonní 
přístroje, o jichž zničení se pak sám osobně pře
svědčil. _ - Zde rozdělil svůj voj ve tři od
díly, které pak postupovaly za sebou. Napřed 
šel Vodička s prvním oddílem, za ním táhlo od
dělení strojních pušek a konečně část třetí. Po
něvadž nebylo dosti potahů a muži, kteří táhli 

. ~) Zjištěno, že Vodička mluvil několikrát. Toto je cel
kový smysl všech jeho orovolání. 

vozíky se střelivem, byli již značně unaveni, 
zrekviroval Vodička ve Falknově státní auto
mobil nákladní, daný dosud k disposici falknov
skému továrníku Pechmannovi, a přikázal šoféru 
Skladenému, aby bez prodlení auto odevzdal. 
Potom vojáci naložili na auto strojní pušky 
i střelivo a Noha, třeba jíž všecek skleslý a ne
důvěřivý, přece jen vstoupil jako velitel do auta, 
které, takto vyzbrojené, bylo již hotovo zasáh
nouti v rozhodném okamžiku v boj. Vodička, 
ozbrojený dosud puškou, šel jednak vedle auta, 
chvílemi i ~a něm seděl a jel buď v čele 'loje, 
nebo v jeho středu, což potvrzuje šofér Skla
d~ný, Spilet a jiní. Že byl jinak stále dobré, ba 
veselé myslí, o tom svědčí to, že skládal vo
jákům písničky, které nadšeně prozpěvovali. 
Tak prošli Blottendorf a Arnsdorf. Blíže se 
takto za veselé nálady k Boru, Vodička náhle 
stanul, Předvídaje, že vstupuje na sopečnou 
půdu, kde již půjde do živého, zavolal k sobě 
zkušené starší vojíny, aby s nimi smluvil "ordre 
de bataille" - bitevní plán. Voj se zatím zorga
nisoval v pevně ucelené oddíly, sestaveny obe
zřelé výzvědné čety a zajišfovací tlupy, potom 
se všichni navzájem bratrsky rozloučili a na 
povel vykročili zmužile vpřed. Těsně před 
Borem hlásila přední stráž nepřítele. A sku
tečněj za potokem u silnice ležela rojnice po
hraničních myslivců. Když se k ní přední oddíl 
přiblížil na dostřel, začali myslivci pálit, ale 
.záhy byli rozprášeni a obráceni na útěk. Někteří 
byli zajatí, ostatní prchali směrem k Boru, za 
nímž obsadili vršky u silnice, vedoucí k České 
Lípě. O tom zvěděla i borská setnina 18. pěšího 
pluku a ta, vidouc blížící se přesilu, zavčas 
couvla k Boru až na poloviční cestu směrem 
k České Lípě. A tak naši stateční rebelové vtrhli 
téměř bez boj e do Boru. Docházelo sice tu a tam 
k přestřelkám, za nichž byl jeden z rebelů raněn, 
ale kromě obvyklých šarvátek ojedinělých, ne
bylo tu významněišího odboje; ostatně nepřá
telské patrouilly byly brzy rozptýleny. Vo
dička, ozbrojený již revolverem a opásán důstoj
nickou šavlí, jíž se mu od jeho věrných dostalo. 
nařídil bezodkladné obsazení staničního veli
telství vojenského. Když se tak stalo, byla věz
nice vzata útokem, vězňové osvobozeni a pro
puštění, maďarský pl apor, který z budovy vlál, 
byl stržen h rozmetán. 
Vodička J:věděv, že setnina 18. pěšího pluku 

opustila město Bor rHajdu), se zarazil. Jeho 
očekávání se nesplnilo, jeho předpoklady se 
zhroutily. Měl za to, že se mužstvo této setniny 
k němu rozhodně, ba s radostí připojí, bylof k 
přece mužstvo české národnosti, uvědomělé -
mužstvo českého pěš. pluku královéhradeckého
a Vodička již počítal s tím, že se oba pluky blíže 
poznají, sbratří, že se jako dvě české složky 
spoj í a že poté společně vytáhnou, aby podaly 
ruce své dalším třem setnInám téhož pěšího 
pluku č. 18, které byly v České Lípě. Uvažoval, 
neměl-li by tu raději přenocQvat, byloť již 
mužstvo unaveno, ztrmáceno a vysíleno hladem 
i rozrušením a tak dotazoval se zkušených 
druhů. Výsledkem těchto úrad bylo, aby se táhlo 
dál, vždyť kdo ví, jak se věc rozuzlí, snad přece 
se "osmáci" rozpomenou a vyprostí z železného 
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kruhu německého poddanství voj enského. N uže 
tedy potáhnou dál, děj se co děj! Den se již na
chýlíl, chladivý vánek dýchl ze zahrad a lesů, 
diskretní chvíle májového soumraku snesla se 
důvěrně na zelené lány - když voj našich ju
náků opouštěl Bor. Napřed vyrazila přední stráž 
a také po stranách ve vzdálenosti asi 1 km vy
slány byly zajišťovací oddíly, aby chránily před 
nenadálým přepadem. Pravý tento oddíl vedl 
desátník Heinrich, který měl za úkol střežiti 
i trať železniční. Noha velel strojním puškám, 
Vodička vedl hlavní voj, který postupoval po sil
nici ve třech proudech. Všichni byli přesvědčeni, 
že se přiblížil ·rozhodný okamžik. Únava byla 
strašná a na všech již patrná, někteří dosud ne
pozřeli sousta, jiní - zvláště bývalí ruští za
jatci - byli nedostatečně přioděni, neboť se jim 
nedostalo řádných uniforem - napětí, rozru
šení, neméně i tíha odpovědnosti ohrožovaly a 
někde i rozleptávaly jejich sílu a odhodlanost. 
Jen pevná, nezdolná vůle a víra v šťastný vý
sledek je sílily, nadšení, vyzařující z jejich očí, 
dodávalo jim jakéhosi nevýslovného kouzla 
uvědomělého odevzdání, jež našlo tak krásný 
výraz ve Vodičkových listech posledních, psa
ných přímo před jeho popravou. Disciplina 
dobrovolná a bratrská byla všude dodržována, 
nikde nedošlo k násilí, tím méně k loupení nebo 
plenění, ba možno tvrditi, že taměj ší obyva
telstvo všude, zvláště ovšem v Rumburku, sym
patisovalo zcela otevřeně s našimi rebely, je 
podporovalo a přicházelo jim vstříc, německé 
ženy a hlavně dívky vítaly radostně naše hochy, 
nabízejíce jim bramborové placky a občerstvu
jící nápoje, hlavně ovšem vodu, neboť hída byla 
všude již nesnesitelná a vyčerpávání bezohledné, 
takže jiných nápojů, tím méně alkoholických, 
hrubě ani nebylo. Někde docházelo i k tklivým 
scénám a ještě tklivějšímu loučení, to když ně
která německá Thusnelda zadívala se hlouběji 
do zářících pomněnkových očí některého z na
šich českých rebelujících hochů. Bylo asi půl de
váté navečer dne 21. května, když hlásily stráže 
blížícího se nepřítele. Zvláštní proudění proběhlo 
vojem, vojáci stanuli a sáhnuvše mimoděk po 
zbrani,. hleděH s důvěrou k svému vůdci Stanku 
Vodičkovi. Tento stál v čele svého štábu a na
řizoval, co a jak Se provede. Bylo na něm pa
trno rozrušení, tíha hrozné odpovědnosti lehla 
mu na prsa, byH Sl dobře vědom, čeho se tu od
važuje, stoje před rozhodným bojem s českými 
hochy z královéhradeckého kraje. Nebýti jich, 
však by těm zeleným hraničářům ukázali, jak se 
dovede bíti český rebel. Ale takto, třeba být 
opatrným a vyhnouti se stůj co stůj zbytečnému 
krveprolévání s pokrevními bratry. Na ostatních 
zračila se nerozhodnost, na mladších i úzkost, ale 
tito, vidouce zmužilé odhodlání Vodičkovo a bý
valých ruských zajatců, ztišili se a podřídili se 
rozkazům, nastupujíce v rozhodném okamžiku do 
rozvinutých rojnic. Zatím bylo již zjištěno, že 
v čele proti nim stojí setniny českého pluku krá
lovéhradeckého, v levém boku němečtí pohra
niční myslivci. Oba voje šinuly se vpřed a tu Vo
dička v čele 10 svých věrných postoupil proti 
blížící se nepřátelské rojnici a mávaje bílým 
šátkem, hlasitě volal: "Nazdar, osmáci, nestří-
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lejte!" To vypověděl před soudem nadporučík 
Reíner. Jakmile se však Vodička nepřátelské roj
nici přiblížil asi na 80 kroků, zalehla strašlivá 
zevšad palba, takže našim hochům nezbylo, 
než-li rázem se ukrýt a zaujmouti bitevní posice. 
Nu, a pak to začalo doopravdy. Rány z pušek 
jen jen houkaly, tu ojediněle, tu jakoby v celých 
salvách, do rachotu strojních pušek zarážely se 
ostré povely a výkřiky, promíšené i úpěnlivým 
stenáním raněných. Ten převrátil se naznak, 
bělma rozšířila se mu hrůzou, ale hned poté se 
zdvihl a zbrocen krví plazil se nazad, onen se 
zakymácel se strany na stranu a již jako podťat 
svaHl se vší vahou k zemi, až zaduněla, jiný 
jen chroptěl, zbraň vypadla mu z rukou a te
ničkým proudem vyřinula se mu krev z úst, .. 
Boj, ztížený houstnoucím přítmím, trval necelé 
půl hodiny; potom rachot pušek polevoval, až 
umlkl nadobro. "Vzdejte se!" volal na ně ně
mecký důstojník 18. pluku. Naši hoši mu 
s úsměvem odpovídali, jiní již váhali, někteří 
opravdu odhodili zbraň a dali se na útěk. Poté 
rozpoutal se boj poslední. Zase rachotily 
pušky - a hvízdaly projektHy, nad příkopy 
vyšlehovaly ohnivé jazyky - výkřiky, lání a 
povely zaléhaly v tichou noc. A tu myslivci se
vřeli naše hochy s boku, tiskli je, tiskli, až se 
jejich přední voj dostal do křížového ohně. 
Nastal zoufalý zápas. Rebelové s Vodičkou 
v čele bránili se urputně; tento již samojediný 
tu a tam pobízel, zasahuje v boi na,zvláště ohro
žených místech, ale posléze vida, že se zadní voj 
hroutí, ba dává se na zmatený útěk, vyskočil na 
silniční příkop a obrátiv se k bratřím, volal: 
"Zabraňte krveproHfl! Zastavte palbu!" Bylo asi 
čtvrt na deset, na hory snesla se temná, smutná 
noc májová - bylo po boji ... 

.. ., .. 
V úterý dne 28. května vynesl stanný soud 

válečný, zasedající v Rumburku, rozsudek, jímž 
se odsuzují: 

Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch 
Kovář k trestu smrti zastřelením. 

Josef Zelenka k desetiletému a Václav Plas 
k pětiletému žaláři. 

Rumburk, dne 28. května r. 1918. 
Niklas, setník. 

Spis končí se takto: 
Rozsudek se potvrzuje, Budiž vykonán! 

F ranz Daniel EdL v. Drinamiinde. 
G. d. 1., velitel. 

V Litoměřicích dne 28. května 1918. 
A k tomu bylo později připsáno: 
Rozsudek, zároveň s potvrzením a rozkazem, 

aby byl proveden, byl přečten dne 29. května 
1918 o 3. hod. ranní. Rozsudek na Stanislavovi 
Vodičkovi, Františku Nohovi a Vojtěchu Ková
řovi proveden, a to současně, dne 29. května 
roku 1918 o 5. hodině 40 minutách táno. 

V Rumburku dne 29. května 1918. 
Niklas, setník. 

Stalo se to takto: 
Jakmile o půl 11. v noci došlo potvrzení 

rozsudku, byl vězeňský, reservní šikovatel Fran
tišek Irzing (rodilý z Osvračína u Domažlic) 

předvolán a nařízeno mu, ab~ r~n~ o 3 .. hodině 
zavedl obžalované do soudm _sme. Irzmg by~ 
muž dobrého srdce, uvědomělý Cech, který velmi 
těžce nesl tíhu své povinnosti. O vězně staral se 
řádně, vyhovuje podle svých sil. všem jeji~~ 
přáním, pokud bylo v jeho ~OC1. !:o }vrdlh 
vězňové i Vodička se tak o nem VYl adnl VUC1 
své sestře, která poté svěřila Irzingovi. potra
viny, jež bratru svému .done~la, a _ kt~rych m~ 
nesměla sama odevzdah. lrzmg vezne vzbu~11 
o půl 3. ráno ve středu 29:_ máje.a ~dv~~l Je 
před soud. Uvádí, že VOdlC~~ khdr;e dnt;tal, 
když k němu vešel, ostatní bdeh ve svych celach. 
Před soudem provedena byla předem degradace 
obžalovaných a po ní přečten originál rozs?dku, 
jeho potvrzení i s rozkazem, aby byl or~el ~~ed 
vykonán. Všichni vyslechli rozsudek k!~dne, o I en 
na Vodičkově tváři zjevila se na okamzlk hruza; 
zaštkal, vzdech vydral se m~ z_ prso~, ~Je hne~ 
poté se vzmužil a dal se khdne odvesh, ~o sve 
cely kde ho očekával německý evang. farar rum
burský Jiří Doll. ~ři svíč~e diktov~l mu y odička 
tři poslední své hsty v Jazyce nemeckem, a t~ 
svému otci, slečně A. Vítové z Kotero~a u Plzn~ 
a evang. ret faráři p. Ebenezerovl OHerOVI 
v Plzni. První dopis ,zní v překladu: 

Mému starému otci, všem sourozencům 
a ostatním známým! 

Odpusťte mi, tatínku můj, že _ i sem 'Y án; ve 
Vašem stáři způsobil takové hore. Chtel Jsem 
dobro bratří. Jsem odsouzen k smrti zastřelením. 
Věřím v život věčný a i sem přesvědčen, že tam 

bude pro mne více radosti. Jak víte, zkusil jsem 
velmi mnoho ve svém životě a proto mne chce 
Bůh tak brzy vysvoboditi. 
Těším se, až vstoupím na věčnost. M~l. by:h 

ještě tak mnohé přání, ale věřím, ž~ m~! Buh 
sám nejspíše uzná, co je pro mn.e neJleps~. Jak 
sám dobře víte, nechtěl Jsem mkdy a mkomu 
nic zlého a proto se nestrachuji smrti. 

Vím, že zvláště malá Olinka a Jindřiška budou 
plakat pro svého strýčka, neboť je měl tak rád, 
jako vůbec všecky malé děti, které ve své ne
vinnosti nepoznaly, jak je svět zlý. , 
Loučím se s Vámi, můj otče, a s Tebou, ma 

sestro, se všemi bratry: Pepou, Jarkou a 
Vlaďkou, se všemi sestrami, zvláště pak s Te
bou, T erézo, neboť jsi byla naší matkou a pe
čovala jsi o nás. 

Tam na nebesích poprosím s matkou svou 
Boha, aby Tě hojně odměnil. Posléze loučím ~e 
se svými sestrami Jožkou a Emilií, které. se ~0!1~ 
nastaraly o své malé bratry. ~ozdrav~Jtev.J~st~ 
všecky příbuzné a známé, ať ml odpush, ucmIl-h 
j sem někomu z nich něco zlého. ' 

Při svém odchodu na věčnost mnoho pozdravů 
a políbení ještě všem. 

Váš syn, bratr a strýc 
. Stáňa. 

Evang. kněz pobyl v jeho cele téměř hodinu, 
četl s ním žalmy a podal mu večeři Páně, jak 
se o tom zmiňuje v dopise, který dne 3. máje 
poslal Vodičkovu otci. Také Nohu a Kováře 
navštívil ve společné cele katolický kurát dr. 
Diessl z Litoměřic. Poté všichni tři ještě posní
dali a Vodička, častuje druhy své chlebem, který 

mu u vězeňského zanechala jeho,sestra, horlivě 
je pobízel, řka, abyse aspoň před smrtí nasytili 
toho, zač boj ovali a co jim prokleté Rakousko 
nemohlo dát. 

Z májového spánku zvolna probíralo se 
městečko; procitly sady, ze zahrad voněl bez, 
chladným vzduchem probírala se sladká vůně 
růží. Nad Rauchberkem vycházelo slunce. Před 
budovou okresního soudu rumburského řadili se 
čeští vojáci .z plzeňského kraje, naši rebelové, 
střelci pluku č. 7. Stáli tu hladoví, zasmušilí a 
bez zbraní, jako nucení svědkové popravy vůdců 
rumburské rebelie, svědkové na odstrašenou, aby 
si plzeňští vojáci navždy zapamatovali, jak byly 
ztrestány vzpoura a odboj proti vojenské vr,ch
nosti rakouské. Pomstychtivý generál (šlechtIc!) 
Daniel von Drinamiinde mohl býti spokoj en. Teď 
byli konečně čeští rebelové zkrušení a sev~eni 
jako v kleci a tiší ve svém zardoušeném khdu. 
Ano, byli tu opravdu jako ve svěráku s holou 
pěstí, třeba zaťatou. Stáli tu jako hrozná, nen~
vistná hráz, stáli tu, aby ještě naposledy UVI
děli neohrožené obhájce svých práv, své bratry, 
svého vůdce, který je chtěl uvésti do zaslíbené 
země - aby se rozloučili s mučedníky za lidská 
práva a doprovodili je na jejich poslední cestě! 
Jaký to příšerný závěr odvážných jejich snů! 
Pojednou řady zkameněly - posupné ticho roz: 
hostilo se vůkol. Brána vězení se rozevřela a v m 
objevil se Stanko Vodička. Bledý, přepadlý, ruce 
spoutané těžkými okovy, a kolem něho les bo
dáků! A když ho tak naši hoši uzřeli, sevřelo se 
jim srdce, i nejotrlejším z nich nalehla v oči 
mlha. Šum proletěl jejich val, zdálo se, jako by 
se chtěli rozběhnouti a stisknouti naposledy 
ruku svému vůdci. Hle, průkopník, za nímž kráčí 
probuzení! Rozhlédnuv se kolem, popatřil ,vf}
dička k obloze, které byl tak dlouho nevldel. 
Byla čistá, jasná a modrá, ani mráčku na ní ne
bylo. Rty se mu zachvěly, jako by chtěl cosi pro
mluvit plamínek svitl v jeho jasných očích a tu. 
uzřev'své bratry, ani k němu s účastí vzhlížejí, 
zapolykal prudko a mlčky, s lehkým úsměvem 
pokynul jím hlavou. ~ Zaduněly vo.dměřené k:o
čeje stráží; Noha s Kovářem vysll z bran vez,
nice. A i ak tak šli vztyčeni, pevní a odhodlam, 
hlavy zpřímené a s úsměvy na rtech - na rum
burské věži rozkHnkal se umíráček... Bylo 
5 hodin zrána, když vyšel průvod do ulic, uza
vřených kordony četníků. Napřed šlo 100 od
zbrojených našich hochů 7. střelec .. pluku,v za 
nimi čtyřhranný kordon s odsouzencI a dvema 
duchovními uprostřed, poté část pěš. pluku č. 59 
v plné polní zbroji a průvod uzavír~lo opět 1,00 
našich plzeňských střelců beze zbram. Povolnym 
krokem bral se průvod ulicí Klášterní, pře~ ná; 
městí, kde se přidružilo ještě 100 oz?,;-oJencu 
střelec. pluku č. 9, a dále třídou Franhska Jo
sefa a zabočiv silnicí Schonbornskou na vozovou 
cest~, stoupal podél hřbitova vzhůru, až dospěl 
na místo popravní - ke kříži na sportovním 
cvičišti za hřbitovem. Zde průvod stanul. Zástup 
se rozestoupil, vojíni 59. pluku, utvořili čtverec 
s odsouzenci, k nimž přistoupil auditor a .znovvu 
hlasitě přečetl rozsudek. ~oté promluvIl ne: 
mecký polní kurát a pomodhl se. - OdsouzencI 
stáli klidně a hrdě napřímeni, ani brvou nepo-

309 



hnuli. Po rozsudku podali si navzájem ruce. Vo
dička, obrátiv se k pastorovi, zavolal naň silným, 
pevným hlasem: "Pozdravujte ode mne všecky 
mé drahé'" Nato přistoupil k němu šikovatel 
Irzing, aby mu zavázal oči. Vodička odmítl, ale 
když ho Irzing třesoucím se hlasem upozornil, 
že se tak aspoň zbaví pohledu na své katy, svolil, 
řka: "Děkuji vám, ale zbabělec nejsem. Vím, co 
jsem udělal a proč jsem to udělali" Také Noha 
poděkoval Irzingovi za jeho přátelské služby. _ 
Vtom zdvihl se Kovář, vyžádal si uvolnění a 
drže v ruce podobenku své manželky a dětí, při
stoupil k velícímu majoru Zupancovi a zaprosil 
rozjihlým hlasem: "Pane majore, slitujte sel 
Podívejte se na mou nešfastnou ženu a· děti!" 
Major se zarazil a ukázav na soudce, odvětil: 
"Já - nemohu vám již pomoci; tady je soud'" 
Poté Kovář odešel k třetímu kolíku po pravici 
Vodičkově a pokleknuv, dal si zavázati oči. Po
něvadž se z mužstva nikdo dobrovolně nepři
hlásil k vykonání popravy, odpočítal nadporučík 
24 mužů německého pěšího pluku č. 59, mladíčků 
ani ne 201etých a hrůzou zbledlých, z nichž 
čtyři (dva a dva) na majorovo znamení postou
pili na čtyři kroky před odsouzence. Ostatních 
12 bylo v záloze. Vzrušení bylo strašné. Šiko
vatel Irzing, dobrácký "táta regimentu", se za
potácel a potůčkem vyhrkly mu slzy. Vtom na
přímil se na koni sedící major Zupanc, obnažená 
jeho šavle zableskla se v slunci - - a naši mu
čedníci s blaženstvím věčným v mrtvé tváři 
opustili navždy tuto zemi.") 

"Tak předčasným ohněm shořelo žití, 
když jiné se počalo v neznámu dníti 
nad zoufalstvím, hnusem a zlem." -

Mrtvá těla našich mučedníků byla vložena do 
rakví a ponechána v márnici až do večera za do
zoru vojenských stráží. Teprve večer v 9 hodin 
byla pochována, ale výslovIiě bez pohřebních 
obřadů, při čemž přítomnost občanského obyva
telstva byla sice zakázána, ale nikoliv zamezena. 
Hroby srovnány se zemí (I) - ale ráno byly 
plny bílých růží! 

Téhož dne (29. května r. 1918) bylo v Boru 
(Ha jda) odsouzeno k smrti zastřelením sedm 
českých rebelů a rozsudek na mučednících těch 
vykonán o tři čtvrti na desátou. Byli to: Bernard 
Jakub, 321etý, zedník z Nového Postřekova. 
Kovářík Jiří, 331etý, iedník ze Starých Pašešnic. 
NejdI Jakub, 30letý, rolník ze Starého Dvora. 
Paur Frant., 221etý, svob. cihlář z Knilovic. 
.Pelnář Jan, 281etý, slevač z Touškova. Šfastný 
Ant., 221etý, svob. zedník z Koutnic. Švehla 
Jindřich, 301etý horník z Obecnic. Ostatních 14 
rebelů bylo odsouzeno k žaláři od 5-10 roků 
v Terezíně. - Dne 5. června r. 1918 byli stanným 
soudem v Terezíně odsouzeni tito rebelové pro 
zločin vzpoury (podle §§ 159a, 160-5, 161a a 163 
vojen. trestního zákoníka): 

Iber Václav, 24letý, svob. tavič z Litohlav -
na 9 roků. 

Láska Josef. 271etý, svob. zahradník, rodilý 
z Dol. Břežan - 7 roků. 

*} Noha padl dozadu, Kovář vpřed, Vodička se skácel 
stranou. 
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Rada Václav, 221etý, svob. zámečník z Horní 
Břízy - 6 roků. 

Rada Josef, 351etý, ženatý havíř, otec tří 
dítek, roz. z BušovÍc - 6 roků. 

Vild Emerich, 251etý, svob. obuvník ze 
Strašic - 8 roků. 

Kromě nich byla odsouzena později ještě celá 
řada jiných (př. Lad. Freml, na 8 let a j.). Jak 
se těmto trpitelům v žaláři vedlo, vysvětlí úryvek 
z Cajthamlova") vypravování: "Za chvíli jsem je 
spatřil. Chodili v kruhu, po hrbolatém dláždění 
kasárenského dvora pod dohledem stráže s na
sazenými bodáky. Ustrnul jsem - jaký to ne
zapomenutelný obraz bídy a utrpení! Smrt hle
děla všem ze zažloutlých tváří a vyhublých 
postav. Ale z očí, chorobně planoucích a zdánlivě 
si ničeho nevšímajících sálala víra, že se nevze
přeli nadarmo a že čin jejich nezůstane bez ná
sledování. .. Měsíce trvalo vyšetřování. Mnoho 
hochů odvedH v řetězech na "malou pevnost", 
několik jich zemřelo a většina čekala odevzdaně 
na svůj osud!**) 

Osud? Jejich osud, oh, ten měl se strašně na
plniti. "Ani jediný z těch rebelů odtud zdráv ne
vyjde'" prorokoval prý krvavý generál Daniel 
von Drinaniimnde. A naši hoši plzeňští skládají 
ve vězení básničky! Tak píše vězeň Láďa Wurbs: 

"Když v mysli se mi uvolní, 
tu k okénku si sednu. 
Kol kolem samé kamení ... 
Kdy Svobodu zas shlédnu?" 

A z utrpení jejích velká narostla jim víra -
biblická víra v slavné příští vlasti. Tou byH silní. 
trpěliví - neb kdo je mučen, dočká se i Spa
sitele! Přišel den osvobození, den 28. října 
roku 1918. !fA téhož dne," píše redaktor Fr. 
Čepek ve své vzpomínce na popravu plzeňských 
hochů v Boru, "téhož drie otevřely se v Tere
zíně brány žalářů, z nichž vyřítilo se na 300 rum
burských vzbouřenců. aby objaH svoji a svého 
národa svobodu. Úpěli tam od 29. května 1918 -
a když je pustili, radostí plakali a objímali se 
jako děti." . 

F. A. Vondruška: Stanko Vodička, vůdce rumburské 
vzpoury. 

*) Spisovatel Frant. Cajthaml (V. L. Liberté) navštívil 
tenkrát svého synovce Ant. Mandu (ze Suchomast u Be
rouna), kterýžto zúčastniv se rebelie rumburské, byl 
v Terezíně uvězněn. 

**} Z dopisů mladistvého rekruta Ládi Wurbse z Plzně, 
který byl nevinně uvězněn v terezínské trestnici (pro 
domnělé účastenství na vzpouře}: HV Hajdě jsme byli 
deset dní. První dny spali jsme na dvoře na kamení a 
nedali nám vůbec nic jíst. Já myslil, že z toho již ze
šílím. Potom nás nacpali do hospody, uzavřeli a nepustili 
vůbec ven, ani za potřebou. Padali isme jako mouchy 
slabostí. Ještě ted' každou chvíli některý z nás omdlévá; 
mně stále teče z nosu krev a zuby se mi kazí a bolí, 
protože nás tu krmí kyselou řepou a do jídel kapou 
octovou kyselinu. O veku chleba se dělí 15 vězňů. Z hladu 
se tu krade - hlavně v nocí. Vší je spousta. Nemyl isem 
se, co isem od Vás pryč, prádlo je hrozné; v sobotu si 
konečně půjdem umýt krk na dvůr - 500 lidí do jedné 
vany." I Lád'a Wurbs dočkal se osvobození dne 28. října 
r. 19181 

Č e ti k O ti loven S k é jed not ě. 

... Kdyby se Slovákům nedostalo posil, bylo 
by zajisté přehnáno tvrdit, že jejich zničení je 
blízké, ale zdálo se málo pravděpodobným, že 
by byli s to, aby pokračovali neobmezeně v zá
pase příliš nerovném ... 

. Byli by rozmnožili žalostnýv sezna~ km:nů 
slovanských, pohlcených mor.em nemec~ym, 
jichž jména dokonce zmlZela: e tl a m 
per i e r e r u i n a e. 

Slováci naleznou v království Svatováclav
ském místo, jež jim přísluší, a slunce svobody 
brzo rozptýlí škodlivé výpary rozšířené maďar
skou korupcí. Přinesou království Českému své 
mládí a své nadšení, jež mírnit bude poněkud 
bázlivá opatrnost jejich starších bratříj obdrží 
od nich metodu a věduí vráti jim zanícení svých 
dvaceti let... Arnošt Denis: Slováci. 1917. 

v y Z Tl á n í vír y. 

Mám chvíle mámivého opojení 
věrou v sebe a slavné naplnění 
příslíbeného štěstí: 

neumírali darmo našeho rodu svatí, 
zas vláda věcí našich k nám se, k nám se vrátí, 
zas budem podél studnic rostoucí ratolestí ... 

Tvrdí k sobě jak sochař ke kameni 
a ke svým bratřím věčně rozpjatá náruč, hotová 

k odpuštění -
k trpícím pro půl hoře jdeme. 

Nebude vládců ani ponížených mezi námi: 
mír štěstí ležet bude nad našimi zahradami, 
kde druh a druh a strom a strom dle sil svých 

pokveteme ... 

Budem jak červnové ráno celý svět milující: 
tož písně na rtech svých a růže na svém líci -
krásy a dobra pokojní hospodáři a boží pravdy 

bojovníci ... 
Oldřich Vojen: Cesia, roč. 1., seš. 16. 

V i ran a š i ch b II d i tel li v b II cl o II c
nos! národa a její etick~ 

v.ý z n a m. 

Proslov dra L. Syl1aby při slavnostní schůzi Spolku 
českých mediků na paměť jeho padesátiletého trvání a 
k oslavě Jana Ev. Purkyně dne 26. května 1918 v pan
theonu Musea království českého. 

Velectěné shromáždění! 

Studenti! 

Přáli jste si, mladí přátelé, abych ve váš 
slavný den promluvil k vám jako jeden z těch, 
kdož jsou tím časem v letech padesátých. Vím 

dobře, jako to víte vy, že mezi mými vrstevníky 
z fakulty jsou mužové, kteří více váží jak vý
znamem, tak zásluhami o váš spolek a kteří 
v této době zkoušek povahy ukázali nekolísa
vou rovnováhu ducha, ušlechtilý idealismus a 
pevný charakter. Váhal jsem tedy, mám-li vaše 
laskavé pozvání přijmouti. Přijal-li jsem je 
přece, učinil jsem tak, j~žto v něm za dnešních 
dnů vidím naléhavý příkaz povinnosti. 

Generace se mnou souvěká žila ve stálém 
očekáváni druhé české university. Volalo se po 
ní od počátku našich lékařských studií až do 
samé války. Jeden rektor vysokého učení praž
ského po druhém zdůrazňoval v každoroční od
stupné řeči tento náš kulturní požadavek. Spo
lek českých lékařů, Spolek českých mediků, 
třetí, čtvrtý, pátý sjezd českých přírodozpytců 
a lékařů obnovovaly resoluce. Naše poslanecká 
zastupitelstva znova a znova připomínala vládě 
její povinnost. Ale ltladarmo! 
Marně jsme se těšili ve svých mladých letech 

na krásný úkol budovati moravskou universitu, 
marně isme si kreslili luzný obraz dvou českých 
universit ušlechtile závodících k pokroku české 
vědy lékařské. Němci prohlásili požadave~ 
druhé české university za politickou konceSi 
a vláda uznala sice několikrát krásnými slovy 
naši kulturní probudilost. ale nebyla nikdy ani 
dosti spravedlivá, ani dosti silná, aby německé 
nepřejícnosti čelila. 

Toto počínání vídeňských vlád a rakouských 
Němců isme cítili a cítíme my, kdož jsme tím 
časem na naší fakultě dospěli padesátých let, 
jako těžký hřích na sobě. Dovedeme pracovat 
a také jsme něco v životě vykonali. Ale bez 
ústavů a bez klinik, bez materiálu ústavního a 
klinického, kterých by nám byla poskytla druhá 
universita, nebyla nám dána možnost, abychom 
projevili svá nadání a uplatnili svou píli tak! 
jak bychom byli mohli za příznivých okolnosti 
vnějších. Trpce proto Bohu i světu žaluje:ne. 
že dosavadní vládní režim nám nepopřál nale
žité volnosti a svobody vědeckého rozvoje a že 
tak učinil na popud národa, ,který chtěl světu 
vévoditi svou zářivou kulturou. 

A přece po všem tom marném čekání, po le
tech, kterých mohlo býti v.yu~ito Jinak, a lépe. 
v srdcích mých souvěkovcu, Jak Je znam, pre
vládají v této slavnostní chvíli city nikoli sk~í
čené, nýbrž city povznesené. Trpkost usto~ptla 
víře. A věrou se vracíme k odkazu Purkyňovu. 
Nebof když on, učenec světového věhlasl!< p~ 
letech slavné činnosti badatelské ve VratIslaV! 
jde do Prahy, aby se zde stal záštitou snah, při
pravujících českou vědu lékařskou, bylo k tomu 
potřebí nejen osvícenosti ducha, nejen srdce 
národu oddaného, nýbrž také víry, víry ve zdar 
podnikané věci, víry v možnost, že i malý ná
rod dovede vědecky tvořit. Bez této víry Pur
kyňovy a hrstky jeho spoluprac~vník? by č?ská 
věda lékařská nebyla mohla aru vzruknouh. 

Dnes cítíme všichni, že další náš ro~voj vě
decký hude jen tehdy plný, bude-li mu dána do
konalá volnost. Zatím té volnosti vědeckého 
rozvoje u nás není, jak zjevným toho důkazem 
je hned nedostatek druhé české university. Ale 
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věříme, že bude jinak. Kdyby nemělo býti víry, 
že tato velká doba přinese i našemu národu 
tolik svobody, aby mohl své tvůrčí schopnosti 
využíti všude, i ve vědě, byl by žÍvot neutěšený 
až k smrti. Jsou zlé časy. Lidstvo trpí jako do
sud nikdy. Ohromné oběti se mu ukládají. Jeho 
důstojnost je pokořena. Bůh zla vládne světem. 
Světlá hesla lásky k bližnímu, mezinárodního 
práva, vzájemné úcty a součinnosti národů se 
stala přeludem. Místo toho všeho hrubá moc. 
Je hlad, je všude bolest, kam se oko podívá. 
Nelze si požalo vat dosyta. Je k zalknutí. Je
diné, co nás drží a co činí žÍvot cenným, je 
právě ta jasná víra v hloubi našich duší, víra 
v lepší příští, víra v pokrok myšlenkového vý
voje lidstva, víra ve spravedlnost, která bude 
stejná ke všem, i k malým národům. 
Uvědomte si mravní význam takovéto víry, 

mladí přátelé! Pamatujte, že je velkou duševní 
silou, vzpruhou práce, zárodkem činu, jako byla 
u Purkyně a všech našich velkých buditelů. 
Chovejte ji ve svých nitrech i za nejhorších 
chvil této doby dětsky čistou, junácky jásavou 
a mužně pevnou a činorodou! 

Národ dne 30. května 1918. 

Dra h'ý 1 i d e čes k o s loven s k .ý! 

Z blízka i z daleka, ze všech krajin země 
české, ze sesterské Moravy, ze vzdáleného 
Slezska i ze svého vídeňského vyhnanství přišel 
jsi v nedávných dnech k jubilejním slavnostem 
Národního divadla do matičky Prahy, přišli 
Tvojí zástupci ze Slovenska za Tatrami, odkud 
je dnes k srdci českých vlastí ještě daleko nejen 
cestou, nýbrž i překážkami cizí svévole. Přišel 
jsi odevšad, věrný a jednomyslný, přišel jsi od
hodlán, jaks dosud nikdy nebyl, a přišel jsi 
matku Prahu posílit ve dnech a týdnech nejslav
něj šího českého zápasu za samobytnost a svrcho
vanost národní. V přesmutných dobách nyněj ší 
hrozné války viděl jsi matku českých měst, spa
nilou v rozkvetlém hávu májovém a vznešenou 
majestátem královské minulosti, ana vděčně vítá 
a radostně hostí nejen tisíce drahých dětí vlastní 
krve, nýbrž i na sta milovaných bratří a sester 
krve příbuzné, ba i vzácné hosty z těch národů, 
s nimiž nás přes všechny různosti jazyka i hra
níc pojí společný zápas za nedobytá dosud 
práva: za národní a lidskou svobodu. 

Drahý lide československý! Slyšel jsi za těch 
slavných dní svaté a veliké přísahy, k nimž jsme 
se spojili všichni bez rozdílu, právě tak, jako 
jsme všichni bez rozdílu, zblízka daleka, mocní 
nepatrní, chudí bohatí se stejnou radostí a 
stejnou láskou oslavovali svátky svého Národ
ního divadla - slyšel jsi slova a sliby, Jez se 
zakládají na staletém právu a na staletí zava
zují. Slyšel jsi mluviti ty, k nimž jsi přilnul 
láskou největší, a slyšel jsi nanovo slavnou 
věštbu libušínu, že drahý národ český neskoná, 
že pekla hrůzy slavně překonál Všichni jsme 
plakali mocně dojati, neboť v tom okamžení byli 
jsme účastníky veliké, nezapomenutelné chvíle, 
o níž si budou vyprávěti naši synové, vnuci a 
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pravnuci. Slavil jsi, drahý Hde československý, 
tuto svatou chvíli v blahé a jistojisté víře, že ji 
slavíš na prahu své nové, do nedávna ndušené, 
ale po staletí očekávané, slzami, krví a porobou 
vykupované a dnes snad už nedaleké budouc
nosti! 

Není slov, drahý lide československý, Ty 
drahý, zlatý, věrný Hde náš, jimiž bylo by lze 
s dostatek Ti děkovati, že jsi se v Praze shro
máždil a způsobem tak okázalým, ale spolu tak 
důstojným, tak rozhodným, ale spolu tak ušlech
tilým, žes pověděl všemu světu, kterak nezvratně 
stojíš s těmi, kdož Tvým jménem mluví. a 
jednají. Přišel jsi do Prahy nanovo a snad ještě 
důrazněji opakovat dějinnou přísahu svého za
stupitelstva ze dne 13. dubna tohoto památného 
roku, přišel jsi ji opakovat s drahými bratry slo
vanskými, přišel jsi ji opakovat každému, kdo 
bok po boku s Tebou jde stejně spravedlivě jako 
Ty k metám všelidským. Přišel jsi poznat, že 
nej si v světě sám, přišel i si založit nej poctivěj ší 
spojenectví světa, spojenectví těch, kdož chtějí 
jen právo a kdož odporují každému zlu, ať hrozí 
odkudkoliv a komukoli. Vláda věcí Tvých k Tobě 
se zase navrátí, ó lide český, jak věštil z vy
hnanství svého veliký náš Amos v dobách nej
většího Tvého pokoření národního i lidského, vo
laje do tmy příštích věků: "Přijdiž čas tvůj, aby 
říkali národové: Blahoslavený jsi: kdo jest po
dobný tobě, lide vysvobozený skrze Hospodina, 
jenž jest pavéza spomožení tvého a meč důstoj
nosti tvé? Tvoji zajisté nepřátelé poníženi 
budou ... " 

Není moci, drahý lide československý, jež by 
Tebe přemohla, dokud všichni do jednoho vy
trváme tak věrně a spravedlivě, jak jsme se 
sobě i světu zjevili ve slavných dnech nedávných! 

V Praze dne 1. června 1918. 
Český svaz. 

Národní rada česká. 
Slavnostní výbor pro jubileum Národního 

divadla. 
Venkov dne 2. června 1918. 

)(0-

U s t a ven í N á rod n í h o v.ý bor u. 

N á rod uče s k o s loven s k é m u! 

Z rozhodnutí politických stran, představují:cich 
jednotnou politickou vůli všeho národa našeho, 
vstupuje dnes v žÍvot Národní výbor českoslo
venský. 
Bezměrná tíha doby a společná starost o další 

osudy národa našeho spojila nás ve společný 
orgán všenárodní. 

Poslání Národního výboru československého 
jest dáno příkazem této doby: V soustavné práci 
shromažďovati, pořádati a vésti všechny veliké 
duševní, morální a hmotné síly v národě k do
sažení toho, co jest nejsvětějším, nezadatelným 
právem každého národa a co nemůže a nebude 
odpíráno také národu našemu: právo sebeurčení 
v samostatném, demokratickém státě českoslo
venském s vlastní správou ve vlastním domě a 
pod vlastní svrchovaností. 

Národní výbor chce býti tlumočníkem této 
skutečné vůle národa a vykonavatelem všech 

společných, historických prohlášení jeho po
selstva, vyvrcholených ve vlastním slibu dne 
13. dubna 1918. 

Práce naše nebude snadná ani lehká. Veli
kým protivenstvím bude n.ám ) eště proj í~i. a ve
liké zkoušky bude nám Ješte podstOUpIti. Ale 
žádné svízele nejsou s to, aby mohly postup ná
roda zastaviti. V plné vzájemné dohodě s po
selstvím naším a se vším kulturním a hospodář
ským světem českým bude Národní výbor, česko: 
slovenský věrně plniti přetěžké a v ne~slo~e 
odpovědné úkoly své, aby před svedomun na
roda a jeho dějinami mohlo býti pod!e pravd~ vy
sloveno, že jsme pro budoucnost naroda naseho 
vykonali vše, co bylo v lidských našich silách. 

Bezpříkladné období dějin světových nechť 
naj de proto na místech svých všechny mu,že a 
ženy národa československého, odhodlane ke 
každé vzájemné pomoci, prodchnuté duchem 
bratrství ve všem utrpení dnešních strašných 
dnů a připravené ke všem obětem, jež společná 
věc národa nám uloží. 

My víme, že za Národním 'výbo!em č:s~oslo
venským stojí celý národ náš jako }ednohta, oce
lová hradba. A prodchnuti radostí nad velikým 
politickým činem, jí~ž by~ N~r?dní vý~o: vy: 
volán k životu a práCI, plm duvery ve vltezstvl 
věci naší společné, obracíme se dnes k celému 
národu československému s vroucí výzvou, aby 
podepřel práci naši všemi svými snami~ aby po: 
slušen byl všech příkazů sp.olečn~ kázne vt:; pevne 
i odhodlaně šel za tím, co Jest ctlem naSlm spo
lečným. 

Buď pozdraven, drahý národe náš! .Svou silo~ 
j si povstal z hrobu staletí - Sv?U sll~)U s!anes 
na světle světa v kruhu svobodnych narodu bu
doucího osvobozeného a kulturního lidstva! 

Pře d sed nic t voN á rod n í h o v ý bor u~ 
Dr. Karel Kramář, 

předseda. 

Václav Klofáč, Antonín Švehla,· 
místopředseda. místopředseda. 

Dr. František Soukup, 
jednatel. 

Č 1 e n O v é N á rod n í h O v ý bor u: 
Rudolf Bechyně (Prostějov). dr. Jar._ Br~bec, 

dr. Jar. Budínský (Brno), Ervín cervmka 
(Modřany), Cyril pušek, Antonín Hampl, G. Ha
berman (Plzeň), .Q.r. Jan Herben, prof. ~r. <;. 
Horáček, dr. M. Hruban (Olomouc), AlOIS JI
rásek Mons. prof. dr. Frani. Kordač, F. V. 
KrejČí, prof. dr. Fra~t. KrejČÍ, J .. S. Machar, 
prof. dr. Frant. Mares, dr. Alf. Melssn:r, Ar:~o
nin Němec, Adolf Prokůpek, dr. AlOIS Rasm, 
dr. Josef Scheiner, Jan Slavíček, Kuneš Sonn~ag 
(Brno), prof. dr. Otok ar Srdínko, Frani. Stanek, 
Jiří Stříbrný, Josef Stivín, Mons. prof. dr. Jan 
Šrámek (Brno), Vlastimil Tusar (Vídeň), Frani. 
Udržal, Karel Vaněk (Brno), Dr. Isidor Zahrad
ník, Frani. Zika (Opava). 

Venkov dne 14. července 1918. 
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Z á p i s y. 

H. - Nastávají školní zápisy. Byla to pro 
nás vždy doba zápasu, neradostnéh<? .z~l?asu, 
protože nikdy dosud vítězného. Zachramh Jsme 
vždy jakýsi počet českých dětí českým š~olám, 
celkem se výsledky našich zápisových bOJ ů rok 
od roku lepšily, ale naše úspěchy ztrácely se 
přece stále vedle spousty český:h dětí 'v které ,zů
stávaly, a nové se h~uly. d? s~ol nemevc~ych. 
Bránili jsme se ge.rmamsacl, .lak Jsme ~eh, al~ 
vítězně jsme z bOJe dosud mkdy nevysh. Nebo~ 
vítězi byH bychom jen tam, kde by nezbylo am 
jediné české dítě v cizí škole. V tolika českých 
matkách jsme marně usiloyali vzbud!t hlas ~;v~ 
a svědomí tolik mravních 1 rozumovych ubozaku 

. prodávalo' své děti dál za bídný peníz národníI;lU 
nepříteli, tolik českých dětí vychovávaly nam 
školy neznámé ji!ll vyučov~~í ~ečiv. nva spole
čenskou spodinu. Sly se na~clt nemclI!-e, ~b~. s~ 
mohly stát pány a nenaUČIly se an~ nem.cme 
aniž čemukolí jinému a ze škol vychazely Jako 
kandidáti kriminálu a kandidátky prostituce. Ně
mecké školy v Brně nanadělaly z českých dětí 
Němců, byli z nich j~n "Brň~c('v.ona. od~orn~ 
odrůda lidí kteří neJsou am Cest am NemcI, 
protože se Íich nedotkla vzděl~nost! .ani v česk~ 
ani německá, mravní luza bez vedo!Dl 1 svedoml, 
cynická a prodejná. Kolik nadaných českýc? 
dětí zůstalo bez nejnižšího školního vzdělám, 
protože seděly před učitelem, jemuž. nero~
uměly, kolik jich zaplatilo zna~os! někohk~ ~e: 
meckých slov a úsloví neznalosh vseh?,. co Sl dtt; 
z obecné školy má odnést! Pracovah Js~e, sbl
ralí haléře na české školy, domlouvah neroz
umným a bezcitným matkám, ale vždy znovu šli 
jsme poraženiz těchto bojů s lidskou tupostí. 

Letos povedou rodiče děti k zápisům za okol
nosti nových a nikdy nebývalých. Ušlapaný a 
opovrhovaný národ sluhů a nádeníků, i,ak vy~l~: 
dali germanisační agenti českým matkam, bOJUJ: 
svůj poslední boj za .svou sa:n?st~tnost v a cely 
svět již ví, že tento bOJ bude vltezny. {5 r. zkon-
fiskovaných. } 

Bohatství českých zemí a veškero ovoce české 
práce připadne konečně české~~ lidu. ~v neb~d~ 
tu platit jiná vůle než česká. ZlJeme JIZ v uct.e 
celého světa, také národní nepřítel učí .se mlUVIt 
s námi a o nás uctivě a namnoze s podlv~m, ~d~ 
kdo již ví, že budeme svoji, ~vo~odt;i, boha~l a sIln1, 
jakmile bude skončena svetova valka. P;~mno?o 
živlů které se v prvních letech války ucastmly 
štva~c a pronásledování českého lidu a které 
ohlašovaly radostně záhubu české~o, x;áro~a. ~a
vření všech českých škol a vyplenem ceskeho Ja
zyka, hrne se postr~nními, ~estami i ce~ti~kami 
do české domácnosh a hlaSl se skromne 1 drze 
do českých řad. Mají dobrý čich a vědí, že bude 
na příště v českých rukách vše to, c? hled~ly 
ještě nedávno na druhé straně a proc slouzlly 
Němcům a Vídni. Letos nebudou již lovci českých 
dětí vykládat českým matkám, že bez němčiny 
se jejich dítě neuživí a že dobré ži~obyti v

kyne 
jen v německých řadách, le!os" zda ~~, . zev se 
leckde vyskytnou v českých skolach deh 1 tech, 
kteří ještě loni agitovali pro školy německé. 
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Nesmírná práce čeká český lid v českoslo
venském státě, Každé ruky a každé hlavy bude 
potfebí, pro každého českého člověka bude 
místo, t;a něr:tž bude moci být užitečný a vydě
lávat ~:vpoch~0;.t prací poctivé živobytí. Nehu
deme, JlZ vy~elavat na jiné, nebudeme jíž do
m,~vmky v cIzích domech a sluhy cizích pánů, 
na~ ?la~obytv pok~e~e z naší práce,_ Přestane být 
obeh byt uvedomelym a pevným cechem. stane 
se to ~hodou a doporučením, Za takových okol
ností Jdou tentokráte české děti k zápisům Ne
budeme již přesvědčovat zaostalých rodičů ~ ná
r~dníc~ povinnostec~ ani o povinnostech k vlast
mm, d~~em, Ko~? a:r:1 nynější události nepoučily, 
nem pr,lstupen zadnemu poučení a bylo by škoda 
slov, vTl vš~k~ kdo ještě, letos zavedou české dítě 
do n;mecke .skoly, neujdou jeho kletbě, protože 
z~azl celou Jeho budoucnost. Ti se ani neukryjí 
pred odpovědností, až přij de chvíle účtů. 

Lidové noviny dne 1. září 1918. 

M a ď a ř i a j e ji ch s lov a n š tí 
s o u sed é. 

, Byli maďarští myslitelé, již doporučovali svému 
na:o~u semknutí s říšskými a také mÍmoříš
skyml Slovany proti nebezpečím která mohou 
ohrožovat v budoucnu všechny' malé národy 
ji~í střední Evropy, Ne pouze nebožtík Mo
csary, ale také nebožtík, lJgron a jejich epigo
nO,ve'"T,eprv dnes, snad Ještě teprv v době na
staVajlCl, dostane se obavám jejich osudného 
o~p:avedl,nění. ,T eo:eticky není koncepce seřa
den: malych narodu - a mezí nimi také Ma
~an: - p~e~onána ani v době nynější. Prak
bcky rozdll Jest však v té skutečnosti, že zá
sa~a ,n~rod~o~tni ,dozrává ne pouze vzhledem 
k mdlvlduahtam hIstorickým, ale také ke všem 
národním prvkům i kompaktním zlomkům 
V dobách minulých žádali Maďaři na mimo~ 
uherských Slovanech za kooperaci s nimi ceny 
vysoké, ceny lichvářské, Srbové a Chorváti 
měli se zříci svých soukmenovců na uherském 
jihu, Češi na uherském severu a severovýchodu. 
Transakce tato ztroskotala již před desitiletím' 
tín: ~píš, m~sí ztroskotat dnes, kdy každý ne~ 
vyreseny narodnostní problém váží se na váze 
světové politiky a zkoumá se s hlediska poli
tiky mírové, zda nezůstává v něm zárodek bu
d~ucích t~e;lÍc a ~omplíkacLJakž by Slované 
mlmouhers~l. m,ohh podporovat vývoj takový, 
aby se pohhcka potence maďarská násobila ze 
zdrvoj~ slovanských,. aby pak, obohacena pří
slusmky slovanským!, v době pozdější ohrožo
vala národně-mocenskou rovnováhu na účet 
tý.c~ž Sl?vanů? My isme národy typu desíti
mlhonoveho. My nemůžeme dopustit amputací 
své národní državy, ani se redukovat na ná
rodní zlomky sedmimilionové pouze proto aby 
~.aše ob~t?vané národní zlomky v Uhrách! zvý
sdy pohhckou potencí desítimílionového ná
roda ;naďa~skéh? na stát dvacetimilionový, jenž 
by nam paK pravem vnucoval svou politickou 
nadvládu. 
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Koope,race s Maďary byla by tudíž pro nás 
r~kouske, Slovany možna výhradně na základě 
zasady n.a~odnostní. Maďaři museli by ohraničit 
svo~ pO!lhck?u vládu pouze na svůj desítimilio
no vy .narodn~ .. celek. Na slovanské živly Uher 
museh by pnJmout zásadu "désinteressement 
ab~ol~" a z"aručit jim bez výhrad právo sebe
urcem. Povsechné fráze o národní shovívavosti 
nemohou být východiskem dorozumění tím 
m~~ě mezinárod.nfho souručenstvÍ. Dnes již mi
zeJI pochybnosti o položeni Maďarstva mezi 
Slov.any. Opora německá neskýtá jím záruk 
pro!1 "slovanskému moři". ale jím nabízí 
"Str~dn! Evropu". ~lo.v~né is~u národy demo
kr~t1Cke a nelmpenalistIcké, lež ani nemohou 
an~ ?echtěj~ .ohrožovat jinorodé národní celky 
a JejIch pohhckou organisaci. 

Aby hledisku tomuto zjednána byla náležitá 
platnost, nebude lze setrvati ani při dosavad
níc~ . způsobech maďarského jednání. Maďarští 
pohhkové marně budou se pídit za jednotlivými 
sl?ya?ským~ ná;-ody o své; má-li být jednání 
vazne, mUSl stat vedle Maďarů organisované 
souručenství všech zainteresovaných Slovanů. 
Tedy ne individuálně, nýbrž kolektivně. Indi
viduální jednání s Chorváty r. 1868 přineslo sice 
Chorvátům "vyrovnání", ale dopomohlo záro
veň. ~aďa:~m zcela bez:!ůvodně k oné politické 
pOSICl, s mz pak dovedli ovládat nejdříve uher
s~é Slovany a Rumuny, pak celou říšskou poli-

, flku, a roku 1871 odplatili se mimovolné chor
vátské pomoci tím, že udusili v zárodku státní 
p:ávo ~eské a s ,ním v.šechny náběhy k poHtice 
narodm rovnopravnosh v habsburském mocnář· 
s!vL Že pak zneužilo Maďarstvo svou politickou 
prevahu také k potírání dřív zdánlivě koncedo
vané samosprávy království chorvátského to 
byl pouze logický důsledek nespořádanosti ~ou
dobé slovanské politiky na jihu a na severu. 
Chybu tuto nebudou opakovat Slované po zku
šenos.tech posledního půlstoletí. S Maďary mo
hou Jednat - mohou-li vůbec - ne Češi, ne 
Chorváté, ale Slované. A nemohou jednat o ře
šení polovičatém, ale jedině o zásadně ucelené 
přestavbě celého komplexu národních otázek 
na evropském jihovýchodě. 

Kl.: VenkolJ ze dne 10. července 19.18. 

o d Šu m a V y a ž k T a t rám z a ch o vám e 
s vat i; k li d. 

Zkoušky válečné učinily nás mrazivě chladni;mi. 
nepřístupni;mi, hrdi;mi a nepoddajni;mi. 

. J~ž mě,s!c ro~ši~uje štvavý německý tisk všeli
jake narazky, ze Cechové něco chystají ve dnech 
svatováclavských. 

Tisk ten chtěl nás vyprovokovati z pevného 
silného klidu našeho. . . ' 

A z~tím se ~áměry jeho dokonale zkřížily. 
My Jsme a zustaneme i ve dnech příštích mra

zivě chladnými, klidnými, nepřístupnými. 
Nedáme se vyrušit z klidu svého ani intrikami 

ani úsměvy - tak i ako i sme se nedali vyrušiti 
hrozbami. 

Podzimní krásné dni svatováclavské uplynou 
v Praze a v zemích českých - od Šumavy až 
k Tatrám - ve svatém klidu. 

Co se děje v srdcích a duších našich, to víme 
dobře všichni, měšťan, rolník i dělník, muži, ženy 
a děti ..... ',' . , ..... ' .......... , ........... . 
usídlila se tam naprostá jistota, neomylné 
očekávání. 

Dnové svatováclavští minou klidně a provoka-
téři a štváči budou zklamáni. 

Ale pak nastanou dnové i eště vážněj šL 
Provokatéři a štváči zmizej í a přij dou lidé 

s usměvavým lícem, budou lichotit a budou 
lákat, budou sHbovat, budou vyjednávat. 

Jedno však je jisté. My i potom zůstaneme 
mrazivě chladnými, nepřístupnými, nepoddaj
nými, hrdými. 

Nás už nic nezmění; nezměnilo nás štvaní, ne-
změní nás lákáni. 

Co přijde, to víme. Co čekáme, to přijít musí. 
A proto zůstaneme i v příštích dnech mrazivě 
klidnými a nepřístupnými. 

Večer dne 27. záři 1918. 

Zář í. 

Můj bratr dooral a vypřáh' koně. 
A i ak se stmívá, 

věrnému druhu hlavu do hřívy 
položil tiše, pohladil mu šíji 
a zaposlouchal se, co mluví kraj. 

Zní zvony z dálky tichým svatvečeremj 
modlitba vesnic stoupá chladným šerem. 
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest 
v jediný chorál slily se a letí 

k věčnému nebi. 

Svatý Václave, 
nedej zahynouti 
nám ni budoucím. 

Karel Toman: Měsíce. 1914-1918. ZlatoklJět lIX. 

o d mít n u t i v f d e ň s k iJ ch n a b i dek. 

Resoluce. 

Ve vážných chvílích národa shromáždily se ná
rodní výbor a svaz českých poslanců dne 29. záři 
1918 v Praze a v plném vědomí odpovědnosti 
pokládají za svou povinnost prohlásiti jménem 
celého národa a v zastoupení všech jeho vrstev: 
Národ náš znovu s největší vážností zdůrazňuje, 
že pevně a neoblonmě trvá na historických pro
jevech svých svobodně zvolených zástupců, na
plněn jsa nezvratným přesvědčením, že dojde 
svých nejvyšších cílů v nich vyslovených, své 
plné samostatnosti a své svobody. - Na všechny 
dnešní pokusy o změnu ústavy nemá umlčovaný 
a zdeptaný národ náš jiné odpovědi, nežli chladné, 
ale rozhodné odmítnutí, poněvadž ví, že ,nej sou 
ničím jiným, nežli produktem stoupající tísně, 
bezradnosti a rozvratu, - My nevěříme dnes 
už žádným slibům. Zkušenosti celých desítiletí 

* 

o slibech daných a nedodržených naučily nás 
správně odhadovati jejich cenu, sHby sebe dále 
sahající nemohou nás dnes oslniti a od cílů na
šich odvrátiti. Těžké zkoušky národa přikazují 
nám naopak zůstati pevnými, zejména tam, kde 
poměry skutečné i sou silněj ší všech slibů. -,. 
Čeho žádáme, toho nám vídeňské vlády nikdy 
nedají a dáti nemohou! Národ náš nikdy nemůže 
spoléhati, že by svobody své dosáhl od vrstev, 
které po celou dobu války neviděly v národě na
šem nic jiného, nežli předmět bezohledného vy",: 
kořisťování a které ještě do 'poslední chvíle se 
nelekaly žádných prostředků, aby národ náš po
nížily, vyhladověly a svémocnými akty nejhrub
šího útisku ranily v jeho nejsvětějších citech. 

Národ náš nemá také nic společného s činiteli, 
které postihuje nesmírná tíha odpovědnosti 
z hrůz válečných. Není prtoo a nebude v českém 
národě nikoho, kdo by proti i ednomyslné vůli 
národa chtěl jednati s těmi, jimž nejde o žádnou 
spravedlnost pro 'národ český, ani pro národ 
polský a jihoslovanský, nýbrž kteří tímto způ
sobem usilují v podstatě jenom o záchranu ny
nějšího veřejného bezpráví. 

Národ český proto na svém peVném postupu 
setrvá, nechť přijde cokoliv, v přesvědčení, že 
spravedlivá jeho věc dojde svého konečného 
cíle, zejména dnes, kdy se stala součástkou vel
kých ideálů světových, jichž vítězství bude jedi
ným dobrým ,plodem tét~ strašlivé války. 

C. Merhout: Dokumenty našeho osvobození. 

S lov a n é a mír o V á k o n f e r e n c e. 

Dne 1. října 1918 promluvil v poslanecké sněmovně 
vídeňské min. předseda Hussarek řeč, která ještě velko
pansky přezírala práva slovanských národů v současných 
světových událostech. Odpovědí k ní byl tento návrh 
předsedů slovanských klubů: 

Návrh poslanců 
Glombhíského, Korošce, Staňka a soudruhů: 

Národové naši jsou naplněni vřelým přáním, 
aby válka a vraždění brzy byly skončeny. 

Jako pozdravujeme každou událost, která nás 
k tomuto cíli přibližuje, tak odsuzujeme všechno, 
co nám ztenčuje naděje na mír. Nota hraběte 
Buriana ze dne 24. září je ,krokem, který věci 
míru špatně slouží, jelikož z i ej í formy i obsahu 
je patrna již napřed její bezvýslednost. 

Také hrabě Burian to věděl, ale učinil tento 
krok, zneužívaje myšlenky míru jako prostředku 
politického boje. 

Z noty té vane starý duch. Žádné sebeurčení 
národů, nýbrž národové mají býti jen objektem 
jednání diplomatů. O jejich osudu má se pouze 
tajně rozhodovati. 

Vláda, sloužící jen dvěma národům říše, oso
buje si rozhodovati o naší budoucnosti. 

Zástupci polského a československého národa, 
Slovinci, Chorvaté a Srbové, vyslovili opětovné 
své stanovisko o budoucí úpravě Evropy v me
morandech a prohlášeních. Trvalé, pokojné a 
sousedské žiti zde usídlených národů je možné 
jen, bude-li vyššímu principu jejich práva sebe
určení a ve smyslu všeobecných zásad presiden-
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tem WHsonem vyslovených, pn omezovam pro
vedení našich. požadavků po národním spojení 
a plné státní samostatnosti našich národů uči
něno zadost. Odmítáme tudíž každé částečné 
nebo jednostranné řešení našich národnostních 
problémů a ohrazujeme se rozhodně proti tomu, 
aby se jim stále ještě odpíral jejich meziná
rodní charakter. 

Jen na mírovém kongresu, kde naši národové 
svými zástupci jakožto o svém osudu jednající 
a rozhodující účastníci musí vystupovat, může 
úprava všech otázek naši budoucnosti a přátel
ského života všech národů evropskÝ'ch býti 
provedena. 

Kdo v práchni starého ducha tyto zásady svě
tové demokracie zatvrzele pokouší se přezírat, 
pracuje proti nám. 

Aby se pak poznalo, pokud podmínky pro 
trvalý mír jsou již dány a jak by bylo lze je pod
porovat a zvláště, aby zjištěna byla odpověd
nost, činíme tento' návrh: 

C. k. vládo, podejž parlamentu úplné a prav
divé vylíčení o .stavu otázky míru, zejména 
o svém stanovisku k právu sebeurčení národů 
a o rozhodující účasti národů při kongresu mí
rovém, jakož i přesnou zprávu o vojenském, 
hospodářském a politiqkém ústavu. 

C. Merhout: Dokumenfynašeho osvobozeni. 1919. 

M a ď a ř f, r a k o u s k'ý .. f e der a l i s m" 
a s I o ven s k á o t á z k a. 

V poměru Maďarů k Slovákům jeví se 
správné rozpoznávání krise rakouské a záro, 
veň rostoucí důležitosti otázky české ve dvo~ 
jím směru. Agenti skupin dualistických, v první 
řadě Tiszovy, obracejí se ke Slovákům, poslíč
kové strany Károlyiho (neodvislé) - k Čechům. 

Letošní říjen má být v konfiguraci maďar
ských stran zajímavým mezníkem, Jde o utvo
ření velké strany vládní, a manýrou dualistic
kou. Hr. Tisza, jenž vládne dosud v Uhrách bez 
odpovědnosti, tlačí se bezohledně do popředí. 
Ze by pak prvním úkolem jeho režimu bylo vy
pořádat se především se Slováky, to již polo
oficiálně hlásají jeho důvěrníci. Jak se vypo
řádá? Vi jedné ruce bonbon, ve druhé bič. Přátelé 
i žurnalisté hr., Tiszy opět se hlásí ke slovu. 
"Proč slovenská národní strana mlčí?" ptá se 
jeden z nich v "Ujságu". "Vůdčí osobnosti 
strany slovenské do dneška se neohradily proti 
pražským událostem. Ani jediného slova neměly 
proti těm, již slovenský lid v Praze (na slav
nostech Národního divadla) kompromitovali. Už 
je čas, aby slovenští vůdcové v otázce této na
pravili, čeho bylo opominuto, a aby ospravedlnili 
své hluboké mlčení, jemuž se může také špatně 
rozuměti." Slovenští vůdcové mlčeli a neohra
zovaH se, pak přišel bič - na valnou hromadu 
"Muséjní slovenské společnosti", a dřív ještě 
internování dra Šrobára. Ruku v ruce s těmito 
proti slovenskými výpady chystá se řada "opa, 
tření" dalších. 
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Dobře. Tyto metody nejsou nové. Ale co, 
kdyby Slováci promluvili? Kdyby se splnily 
tužby peštské vlády a kdyby se našel bláhový, 
jenž by se s Maďary smlouval? Pro tento při
pad doporučují Tiszovi přátelé, ovšem nezá
vazně, "vykonati vše, co by bylo žádoucno 
k zvelebení slovenské spisby a osvěty", Tohle je 
zrovna dost elastické. - Zátím Slováci vědí, že 
by uherský stát asi nebyl s to, aby poskytl 
"slovenské spisbě" ani nejelementárnějších pod
mínek rozvoje. Vždyť byla žádost o povolení 
slovenského deníku zamítnuta poukazem na 
"nedostatek papíru" ... 

. Paralelně se zájezdy k Slovákům pořádá 
krajní křídlo strany neodvislosti novinářské. 
i cestovatelské zálety k lidem českým. Káro
lyiovci se rakouského federalismu nebojí. Na
opakl Vítají vnitřní přestavbu Rakouska, tvá
říce se, že v ni věří, a odvozují z ní hned 
všechny důsledky - také za personální unii. 
"Nemáme příčiny obávat se konfederovaného 
Rakouska", volá Károlyiho orgán "Virradat". 
"S Hussarkovým Novým Rakouskem ruku v ruce 
přijde uherská personální unie." Proti myšlence 
národního uvolnění, jež by se z Rakouska mohla 
uplatnit také v Uhrách, spatřuje Károlyi dosta
tečnou hrázi právě v 'personální unii. "Přive
deme k platnosti svou státní svrchovanost v po
litice zahraniční a obchodní, vojenské, agrární, 
průmyslové a kulturní." Jiný orgán Károlyiho, 
"Magyarország", Ijest ještě:upřímnější: "Bu
deme-li mít ve své státní politice volnou ruku, 
pak budou Uhry za třicet let státem maďarsko
národním." K veřejnosti české mluví se ovšem 
tónem jiným. Týdenní revue "Uj Nemzedék" 
("Nové pokolení") se jaksi' specialisuje na zís
kávání Čechů a Jihoslovanů, ovšem bez patr
ných výsledků. Tam dělají se poklony předse
dovi Českého svazu, jehož poslední výrok o čes
koslovenském státu jako o "neodvratně nastá
vající skutečnosti" stal se v Uhrách okřídleným 
slovem, opakovaným s velikými a upřímnými 
obavami. Zároveň garantuje redaktor "Nemze
déku" Slovákům takovou budoucnost: "Jejich 
potřebám hospodářským a kulturním vyhovíme 
se zřetelem k zájmu maďarsko-státnímu v míře 
nejúplnější." Slovákům se vyhoví tak, že "za 
třicet let" nezbude po nich ani stopy. Před ně
kolika dny byl redaktor "Nemzedéku" v Luha
čovicích a znepokojoval tam přítomné členy 
české delegace, až se mu dostalo odpovědi 
stručné, ale případné: "Pozdě!" 

Ano, pozdě. Ne pouze Janus měl dvě tváře, 
má je také maďarská politika. Čeští politikové 
neznají pouze Károlyiho, ale také jeho stou
pence Kuna, jenž loni ve své studii o Maďa
rech a Slovanech formálně navrhl, aby v zájmu 
zjednodušení národnostních otázek Rakousko
Uherska Čechy a Moravu zabralo Německo." 
Ano, pozdě. Tentokrát jde národ českosloven
ský cestou svou; s níž ho nesvedou ani Hussar
kové, ani Károlyiové, ani Tiszové. 

Venkov ze dne 8. záři 1918. 

Řeč předsedy Českého svazu 
p o s Z. F r a fl t. S taň k a. 

Dne 2. října 1918 povstal v rakouském parlame,.ntyě 
poslanec Staněk, předseda Českého ~,:azu ,a pronesl ;e;, 
která se stala mezníkem v české .p~hhce te doby .. Řec !e 
citována v aktech a dekretech, jImIž se proklamUje nase 
samostatnost. Přinášíme ji podle stenografického pro
tokolu. 

Poslanec Staněk: 

Slavná sněmovno! Ujímaje se v této histo
rické chvíli s tohoto místa slova, dovídám se, 
že právě koná se korunní rada za.!:ředsednictví 
císaře. Kolikráte konaly se liZ tyto ko
runní rady a kolikráte český národ v !tcht,o 
síních volal po spravedlnosh, ale ,mar~e: P~
nové! Víme, o čem se dnes v korunm rade Je~na. 
Dnes stojí korunní rada pod nátlak~;n VOJen: 
ských situací na bojištích. Dnes stOJI korunm 
rada před skutečností, že "věrní" spojenci v~: 
povídají službu, před skutečností, ž.e !3ulhan 
se vzdali a že Turci jsou na skoku ze ctyrspolku 

abych jen několika slovy, poněvadž věci nepři
kládám ceny, zmínil se o včerejším pohostin
ském vystoupení našeho dosavadního minister
ského předsedy. Přečtete-li si jeho řeč, ne
najdete v ní leč starorakouské známé fráze 
tajné diplomacie, tentokráte v ní d?konce 
chybí i ta pověstná mou~rost ~ta!o!~ko,;s
kých zkústnatělých pokrytcu. Cela rec Je re
tězem perfidií ale není v ní sebemenší infor
mace ani politické ani vojenské. Krásné fráze 
o Menschlichkeit", "Gerechtigkeit" atd. vy jí
m~ií se opravdu obzvláštně z ús~ min,iste:~~éh~ 
předsedy dnes, kdy šedesát roku. ~ t:to nSl ~1 
na nejvyšším místě si nevzpomneh, ze ~ankclO
novali kdysi ve státních základních zakonech 
článek XIX. o úplné rovnoprávnosti národů, a 
přes tento článek XIX. po celou tu dobu _ okrá
dali utlačovali a znásilňovali nejen nás Cechy, 
ale 'i všechny ostatní neněmecké a nemaďarské 
národnosti. 

a že my asi okolnostmi budeme nuceni ji~h násle: 
dovat budeme-li totiž moci; ten rozdíl Jest meZI 
námi ~ Bulhary neb Turky. O čem korunní r~d.a 
dnes může jednati, ne-li o mírové v?fenSlVe, 
o nové mírové nabídce, aby se ukoncllo krve
prolití. Ale bude tato nabídka upří~ná, bude 
vyhovovati všem bodům, k~eré preslde~.t se
veroamerické republiky Wllson naznacll ve 
svých prohlášeních a které v poslední době dů: 
kladně zde byly projednány, bude vyhovovat! 
prohlášení všech národů o ':' t~to ~íni za~!?upe
ných, bude vyhovovati vuh narodu tuto nSl do-
sud tvořících? 

Z těchto pánů v korunní radě dosud ~ni j~
dinému nenapadlo, aby přemýšlel, č~ho h~o y na
rodové vyžadují, jakkoli pánové mělI dosh ca~~ 
po celé století a zejména v posledních pade~at: 
letech. Dosud jim ani nenapadlo, že by cl~ar 
měl se obklopiti důvěrníky n~~?dů, k~~ry~ 
chce vládnouti, aby tak poznal JejIch s~yslem~ 
až teprve nyní, když stojí tu osamocem.. ~dyz 
celý svět prohlédl šalebnou hr?, p:ov,aden.ou 
mírovými ofensivami, když cely. svet Je pre
svědčen, že jde pouze o to, svet znovU pod
vésti a udržeti dále německo-maďarskou nad
vládu. To jest přec,: jedinou s~~:~stí těcht~ 
pánů v korunní rade, aby nepn~!l .0 dobr.e 
bydlo a o nadvládu nad otroky, kte~; v~ak zdv~
bydlo a o nadvládu nad otroky, kten vsak ZdVl: 
hají již hrdě hlavu, kdežto vy, p.ánové na dr,;he 
straně, věšíte teď hlavy a tresete se I?red 
soudem, který přij de na vás a v~~eho svu~c~ 
císaře Viléma. My nejsme a nebyli Jsme ,mshv!! 
ale uznáte, že vaše knížata, vaši císařove, v

kten 
tyto boje vedli a kteří .~~ojí v čel.e v~ech techto 
násilností nemohou UJItI zaslouzenemu odsou
zení. ale 'nemyslete si, že chceme věšeti a stří
leti, , jak vy jste to dělali s našimi pří~l~šníky! 
to by byla příliš. malá odplata pro tyt.;> ~ld!, ~terl 
musí býti živi, ale v každý den vypovede:r;l.valk~ 
musí se zpovídati před svý~i národy ~. nasll;lOstI 
a 'ukrutností, které spáchali ~a druhych r:a;od
nostech, jež z donucení mustly se p~s~a~lh do 
vašich řad. K těmto věcem vráhm se Jeste Jednou 
ke konci své řeči. Nyní mně, pánové, dovolte, 

Hussarek si myslil, že přece dovede využíti 
starého prostředku "divíde et impera". Za tím 
účelem zmínil se o tom, jak dva císařové stv5'
řili svými dekrety království polské; zapomnel, 
že národ polský nezapomene n~ svou ~~~pta
nou pruskou větev a že pro Polak;; nenl zlVo~a 
bez svobody této jejich větve, tak Jako pr? na~ 
není života bez Slováků. Samostatný pohhcky 
život některého národa není myslitelný,; jestliže 
by jedna veliká vě!ev jeho, úpěl.a, n~dále pod 
cizím panstvím, a zastupcove polsh vsech str~n 
to i asně a určitě řekli na začátku tohoto sne-
mování. 

Naši bratří a užší spojenci Slovinci pochodili 
jako my. O Slovincích v řeči ministerského 
předsedy nebylo ani slova, ale zat~ vě?-?val 
mnoho slov řešení otázky, co se ma stah se 
znásilněnou anektovanou Bosnou a Hercego
vinou, mluvil o projektu spojiti tyto, země 
s Uhrami přímo a nepřímo s, ~horvavtskem! 
s Dalmácií a pak zase bez Dalmacle, t~kze nen~ 
možno pochopiti, co se zamýšlí. Pt~te-h se, pr?c 
jsou takové rozdíly v názorech, 1~st odpove~ 
nasnadě. Jde o to, jak by se tyto Jlhoslo."ans~.e 
země daly co nejlépe ovládati, utlačovah ~ pn
praviti tak jako potrava pro maďa~sk?:neme~
kou hegemonii, jenže tentokráte delaJ1 rozdll,. 
chtějí jim dáti autono~ii, ale ,0bY:'atelst~0 I?a 
zkušenosti; jak vypada chorvatska .. auto.nomle: 
O Slovincích a našich bratřích z Jihu JSou Sl 
páni byrokraté :ako,;ští ja~ni; ti .~a!í d~lati co 
my mají zmizeh v nemeckem morl Predhtavsk~: 
malí býti obětováni německému. IIDrangu 
k Středozemnímu moři. ale upokoJt,: se, ,ne
spolkli i ste nás dosud, kd,Yž s~e bY!1 mall, a 
zdeptaní, a nespolknete nas am :r;ynl, a varu-
jeme vás, abyste daH pozor, aby vam sousto ne
zhořklo v ústech. 

Zdá se že ministerský předseda nečetl pro
hlášení b'ratří Jihoslovanů, Slovinců, Chorv,át~ 
a Srbů kteří jasně řekli, co chtějí, a k mmz 
V posl~dní chvíli přip,ojili se br~tří ~ ~os~y a 
Hercegoviny. Světe, div se, co vse statm ,vehl~s 
rakousko-uherský nezmohl: náboženske bOle 
mezi těmito kmeny přestaly, jako když utne; 
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všichni, katolíci i příslušníci mohamedánské 
i pravoslavné víry, Chorváté i Srbové, daH od
pově~ s~o!eč.no~ a ne.dílno~ císařskému vy
slancI, nasllmckemu T1SZOVl, a potvrdili. mu 
f~r~é n~ b~lém, že jsou solidární a že chtějí 
oyh spojem v samostatném, všemi preroóati
varní moci vyzbrojeném státě jihoslovanském. 
Slovinci, Chorváté a Srbové, Jihoslované všech 
vyzná~í, dali na Tiszovy zuřivé útoky odpověď, 
nalezh odvahu, aby se zřekli slibů císařských, 
vstali a odešli j to i est také odpověď, pánové. 
() nás se ministerský předseda ani nezmínil, jen 
:J té autonomii - aniž nás jmenoval - zmizeli 
1 zemězrádci, ale něco nezmizelo. My měli cí~ 
sařských slibů v minulosti i nyní před krátkým 
~:sem dost, ale nedostali jsme ničeho, naopak 
delal se opak toho, co nám císařskými sliby 
bylo slibováno. Nesmíme však býti ne
vděční - nám to dal předem a ani se s tím ne
pochlubil, co vše vykonal v království českém 
a jak jest udatným před světem. Než přece -
nechci mu křivditi - vzpomněl si na nás, a my 
!'? poch?pHi, jasně a určitě, k~yž pravil ve vy
ZlvovaCl otazce "gegen Akhonen bestímmter 
Grt;ppen" (proti akcím určitých skupin) - a 
to Jsme byli my - (čte): Welche eine Sonder
aufbríngung bezwecken, und díe staatHche Le
bensmiUelaufbringung zu untergraben drohen, 
wird díe Regierung mít allen ihr zur Verfiigung 
stehenden Mitteln entgegentreten (jejichž úče
lem jest zvláštní opatřování a jež hrozí pod
kopat státní opatřování potravin, se postaví 
vláda všemi prostředky, jež má li disposici). 

Slavná sněmovno! Nebylo by lépe, kdyby pá
nové všecky tyto "ihnen zur Verfiigung ste
henden Mittel" obrátili tam, kam by je měli 
obrátiti, aby totiž uspokojili národy a šli pak 
tam, kam patří? (Hlas: K čertul) 

Pro. nás měl pan ministerský předseda jen 
vyhrůžku, ale my mu pravíme s tohoto místa: 
Pánové, je pozdě, vy nebudete míti kdy, abyste 
vyhrůžku splnili. (Výborně! Hlučný potlesk.) 

Tentokráte zapomněl však Hussarek i na 
Němce, neřekl jim ani, že jím dal Trutnov, kraj
ské zřízení, rozdělení zemské správní komise, 
a snad proto zde v domě Němci to tak chladně 
přijali, tentokráte mu ani neaplaudovali. 

Ovšem dnes l!lají Němci malou dušičku, chvějí 
se před soudem, který přijíti musí a přijde, ne 
snad před soudem dějin, ale před soudem sku
tečným, všelidským, kde najíti musí odměnu za 
všecky surovosti, zločiny, krádeže, loupeže a 
zabíjení, které během války na lidstvu napá
chali. 

Slavná sněmovno, připadl mi úkol, abych 
v těchto historických chvílích se chopil slova 
jakožto první řečník z řad zástupců lidu. Již 
je přékročen vrchol této hrozné války, jíž 
my Cechoslováci jsme nechtěli a před níž 
jsme varovali. Výsledek, jaký jsmě předví
dali a předpovídali, již se stal neodvratným. 
Válka se již spěšnými kroky blíží ke konci. Svě
tové dějiny vrhají ve zkázu ty, kdo toho zaslou
žili. Po desetiletí a snad po staletí se hlásalo a 
páchalo násilí a bezpráví. Nyní se již blíží ho
dina spravedlnosti. Jako se chrání lidská spo-
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~e~nost proti jednotlivcům, kteří násilně ruší 
JeJi praVidla a pořádek a znemožňuii řádné sou
žití, tak také rodina národů, to je~t společnost 
ná~odů, bude souditi nyní ony národy, jež se 
ukazaly nenapravitelnými rušiteli míru. 
. V této válce, jež nemá příkladu v dějinách 

hdstya, stojí proti sobě dva světy. Jeden, zob
razuJe a u~~utečňuje středověk, zpupně na
ps~~ na s,vu) prapor:. Násilí přemáhá právo! 
Sta}, . kt~ryv representuje tento svět, především 
UIDlnIl Sl, ze vnutí své panství jiným, cizím a 
svobodným zemím. Německý duch, nesený hes
!e~, ~e. násilí přemáhá právo, myslil si, že on 
J~dl~~ Jest povolán ovládnout svět, že on je
dmy Jest urcen, aby vnutil vůli celému lidstvu. 
Držitelé moci v Rakousko-Uhersku se ochotně 
podřídili tomuto pudu násilí a znásilňováni 
vždyť provozovali tutéž politiku násilí a utlačo: 
vání jinak smýšlejících již dávno vůči svým 
vlastním, ale neněmeckým národům. Učinili tak 
v úmyslu a očekávání, že konečně udeřila ho
dina: ~~y ?udou moci vyhubit všecky tyto tak 
n.enavldene slovanské a románské národy. Mu
s110 se stát, co jsme jasně předvídali 

Všichni národové, u nichž není láska k míru 
a k svobodě pouhým prázdným zvukem, spojili 
se, a.,?y se bránili německému duchu, který je 
ohrozoval, který se zvrhl ve znásilřlování a ne
snášelivost, který v německé autokracii a ně
mv~c~~~ . milita:ísmu L;plodil svůj květ, a aby 
uClmh Jej na veky neškodným. Většina národů 
ukázala, že je lidstvo lepší, nežli si myslili ně
mečtí kazimírové, že se mu hnusí násilí, že není 
ochotno žít pod nemravným heslem, že násilí 
přemáhá právo. 

Na jedné straně tedy je středověk, militaris
mus, samovláda, jedním slovem kaiserismus, na 
druhé straně upřímná mírumilovnost a demo
kracie. Bylo lze předvídat, na čí straně bude, 
na čí straně musí být konečné vítězství, nemá-li 
být lidstvo vrženo o několik století zpět. Jenom 
zaslepení panovační a neomezenou samoláskou 
zkažení držitelé moci v centrálních mocnostech 
toho neviděli, nechtěli toho vidět. Sebemenší 
okénko, sebemenší štěrbina, kterou by byl mohl 
proniknouti s druhé strany paprsek jiného žÍ
vota, jiného způsobu myšlení do těchto nešťast
ných zemí, vše to bylo tuze uzavíráno, zastí
ráno a zacpáváno, tak to musilo být a mělo to 
tak zůstat. Lid měl žít v nevědomostí jako v nej
temnějším středověku. A při tom ještě si umí
nili, že nyní přišla hodina, kdy bude lze také 
uvnitř říše povaHt vše, co není německé nebo 
maďarské. (Výkřiky.) 

A my? 
Jsme ze všech národů nejdéle porobeni Ra

kouskem, dlouhý čas isme požívali rakouského 
vychování a právě pro to dlouhé c. k. vychováni 
jsme tu nepostavili nijakých legií. Ani krůpěj 
krve nebyla námi dobrovolně prolita pro cen
trální mocnosti. Naši krajané však pro to dlouhé 
nedobrovolné vychování, jehož se jim dostalo 
zde, postavili československé legie u všech do
hodových vojsk. Tam prolévali naši lidé svou 
krev pro nejideálnější práva lidstva, tam naši 
lidé v rozhodných bitvách, v nejnebezpečnějších 

chvílích pomáhali zachrániti situaci. Zejména 
jest podle došlých zpráv zásluhou těchto legií, 
že nebyla Francie ještě více vyloupena němec
kými vojsky a že srdce Francie, Paříž, a hlavni 
přístav, Calais, se nestaly kořistí Němců. 

Posl. Teufel: To je hanebná řeč. Mluviti zde 
něco takového je bídáctví. (Nové bouřlivé vý
křiky. PosL Soukup hází brašnou na akta, posL 
Lisý jakýmsi kovovým předmětem po posl. Teu
felovi. Veliký lomoz.) 

President (několikrát zvoní): Musím vysloviti 
nejhlubší politování nad těmito událostmi a li
tují, že nemám disciplinárních prostředků, abych 
zjednal pořádek. (Živé výkřiky,) Prosím pana 
řečníka, aby pokračovaL 

Posl. Staněk: To vše dokázaly rakouské vlády 
svým státnickým uměním. Jest zvláštní náho
dou, že nám bylo zde ve sněmovně velmi často 
vytýkáno, že náš lid zakládá veškeré své na
děje na carském Rusku, a nyní jsou to naše -
jak vy říkáte tlupy - naše československá voj
ska, která dělají v Rusku pořádek a také tam 
bojuji za myšlenku pravé demokracie. 

Podniklo se zde v tomto státě něco, aby byl 
získán tak houževnatý a svobodymilovný lid, 
jako jsou Čechoslováci? Utiskovali nás ještě 
více, připravili nás o poslední zbytek víry ve 
snesitelný život v tomto státě. 

Post dr. šl. Langenhan: Neobhajujte legio-
nářů. 

Posl. Staněk: To jest naši věcí, ne vaší. Na
slouchá-li člověk, jaké bohatství myšlenek ted' 
jde světem, jest přímo opojen. Vznešené heslo 
francouzské revoluce: rovnost, volnost, bratr
ství, které před sto lety nadchlo jenom jeden 
národ, hlaholí nyní celým širým světem a na
plňuje mysl nejrůznějších národů. Tak dlouho 
jsme musili čekat, až nastane okamžik, kdy 
také náš národ rozlomí okovy, jež nás poutaly 
několik století a jež nám překážely, abychom 
si zařídili svůj život, abychom rozvíjeli své 
sklony tak, jak to odpovídá našemu vnitřnímu 
pudu. 
Německá a maďarská hegemonie a násilnické 

panství, jež nás utiskovaly tak dlouho, jsou teď 
již v úpadku. Co bylo zbudováno na násilí a 
bezpráVÍ, hroutí se a ve formách stále určitěj
ších se jeví nová, lepší, lidí důstojnější budouc
nost a světový řád. 

Vše, co bylo budováno na násilí, bezpráví a 
falší, musí zajít. Nepodaří se' již znovu zřídit 
středověk a vnutit jej lidstvu tak těžce zkou
šenému. Tento vítězný postup volného demo
kratického ducha nebude moci již nikdo za
držet, žádná rakouská, žádná německá vláda 
ani žádní středoevropští diplomaté z povolání, 
ani nota hr. Buriana, ani jakékoli pokusy těchto 
držitelů moci a samovládců, ani usnesení dnešní 
korunní rady. 

Svět se již nedá oklamat a obelstít ani před
stíranou mírumilovností, lidskostí a jinými sva
tými city, jichž se jen zneužívalo a ještě zne
užívá, aby byla ještě v poslední chvíli zachrá
něna autokracie, a které se staví vždy na odiv, 
když je nouze nejvyšší. 

Jaká to ohavná, protivná komedie! Auto
kracie má býti zachráněna předstíraným, zdán
livým demokratismem. Ale svět poznal to 
správně a také ocenil po zásluze poslední mí
rový krok, Burianovu notu. Poznal, že to je 
pouhá, z Berlína diktovaná a méně chytrým 
Rakouskem provozovaná komedie, jejímž cílem 
jest zachrániti, co ještě zachrániti lze. 

Když jsem v Praze po uveřejnění noty chtěl 
uveřejnit interview, byl zkonfiskován i s .nad
písem, nejspíše proto, že je zakázáno, aby ob
čané tohoto státu, kteří smýšlejí jinak, mluvili 
o této notě, než dojde do -ciziny. A bezdrátové 
telegrafie, kterou máme v hlavě, pověděla nám, 
co odpoví cizina - a vskutku bylo tomu zcela 
tak. 
Svět pochopil situaci u nás zcela správně. 

Vídeňští pánové si myslí, že se dá svět tak 
lehko držet v šachu, jako utištění, bezmocní ra
kouští národové, kteří přese všecko pronásledo
vání na venek zachovali klid. Rakouské vládě 
se několikrát podařilo v nebezpečných dobách 
své národy upokojiti a obelstít svatými sliby. 
Když pak nebezpečí pro samovládce minulo, 
národy prostě ošidila. Ale svět nepřátel nse 
je mocnější než vlastní utlačovaní národové. 
Ten se nedá ošidit. Wilson nedávno prohlásil 
zcela správně, že ani pak nelze mluvit s Ra
kouskem, prohlásí-li jeho vláda, že přijímá jeho 
čtrnáct programových bodů. Proč? Protože ne
máme demokratických zřízení a protože vláda 
není obrazem rakousko-uherského státu. Není 
jím naše vláda, ale zejména jím není vláda 
uherská. 

Nelze jí totiž popřát nijaké víry, na její slovo 
nelze spoléhat, řekl president Wilson, a to 
správně. Není divu, že nikdo nechce brát cen
trální mocnosti a jejich držitele moci vazne. 
Mír s Ruskem, s Ukrajinou a s Rumunskem 
jsou přece zjevy, jež nemají příkladu. Těší 
mně, že profesor Redlich, jenž je přece dob
rým Němcem, to přiznává otevřeně zde, ve sně
movně. A také nyní znovu jste ukázali, jak 
upřímně pomýšlíte na mír. Pokryteckými frá: 
zemi voláte po míru, zvete válčící mocnosti 
k mírovému jednání, ale jakmile si dovolí někdo 
ze spojenců vztáhnouti ruku po míru, skočíte 
mu hned na hrdlo, abyste jej zardousili. 

Střídavé, překvapující úspěchy na počátku 
války učinily vás pyšnými, v takových okamži
cích mluvili jste pravdu a tato pravda byla vy
tištěna. Přečtěte si, co jste nám slibovali, opo
jeni vítězstvím, a pak se nedivte. že musíme 
tu dnes mluviti takto po vychování, jehož se 
nám dostalo od vás. 

Vaši generálové Hindenburg a LudendorH 
v takových okamžicích vítězného opojení mlu
vili jenom o míru zbraní, o násilném míru, o sil
ném německém míru, o míru se zajištěním. 
V takových chvílích nechtěli slyšet o sli
bech Belgii, a běda tomu, kdo by si byl právě 
v těchto dobách vítězného opojeni dovolil po
chybovat o jejich zdatnosti. Jejích ohavnosti 
v zemích, kterými táhli, bohužel, s našimi a 
s bulharskými vojsky, zůstanou pomníkem kul
tury imperialistického Německa, pomníkem, za 
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který se bude stydět spravedlivá německá de- . 
mokracíe, která se již blíží. 

Chvála bohu, chýlí se tyto ohavnosti ke konci 
a boj se pomalu přenáší na západní frontě na 
německé území a Němci budou připraveni 
o možnost, obohacovat se cizím vlastnictvím a 
mstít se na nevinném obyvatelstvu pleněním 
a loupením, Vaše mírové ofensivy jsou marné. 

Nikdo s vámi nejedná, také rakouští náro
dové jsou jednání syti, nechtějí slyšet o vyjed
návání, protože vědí, že nebudou úmluvy za
chovány. Aby se pomohlo vládám přes toto 
úskalí, k tomu není chuti. Marně se namáháte 
někoho oklamat. Nauka centrálních mocností 
o německém imperialismu poučila národy do
statečně, jak posuzovat jejich slova a kolik víry 
jim věnovat. (Souhlas.) 

Vaše násilnosti na počátku války semkly 
veškeré jasně vidoucí lidstvo proti vám. To 
není náhodou, nýbrž ze staletých zkušeností 
s vámi. Jenom neněmecké a nemaďarské ná
rody byly tak nešfastny, že byly donuceny ná
silím, aby bojovaly s vámi za vaši nespravedli~ 
vou věc. Ze to nečinili tito národové radostně 
a oddaně, nemůže býti divno nikomu, ani vám 
ne, a jakmile se otevřela veřejná tribuna a 
aspoň trochu právní ochrany, řekli jsme vám to 
otevřeně. Byl to těžký život a těžká zkouška pro 
nás pro všecky, neněmecké a nemaďarské ná
rody ústředních mocností. V těchto těžkých do
bách měli jste pro nás jen posměch, silnou pěst,· 
žalář a šibenice a dnes nás zase jen lstivě vy
zýváte, abychom vám pomáhali ukončit krve
prolití a zjednati mír. Ale vaším konečným cílem 
zůstává stále jedno: německo-maďarská hege
monie, znásilňování neněmeckých a nemaďar
ských národů musí být zachováno. 

V této věci můžete, zbude-li vám až na ko
nec války vůbec ještě někdo, hledat si spojence 
jinde, ale ne u rakouských národů, které jste 
utiskovali tak dlouho. Sahám na hlavu, máte-li 

. ještě o tom trochu zdravého rozumu, onoho 
zdravého rozumu, jenž jest naší bezdrátovou 
telegrafií. 

Posl. dr. Withtl: Poděkujte se raději za amne
stii, té jste nezasloužili. (Četné živé výkřiky.) 
A takové řeči zde president trpí. 

Posl. Staněk: To jest německá svoboda; vaše 
svoboda, 

President: Prosím () klid, pánové! 
Posl. Staněk: Pánové, buďme vděčni za toto 

zvolání. Amnestie jsme si prý nezasloužili. Proč 
byla dána amnestie? Protože mladý císař po
znal, že je proň nebezpečím, nenapraviti amne
stií tyto hanebnosti, bezpráví a pronásledování. 
(Výkřiky.) 

President: Prosím o klid, pánové! 
Posl. Staněk: Proto pátráte po oné bezdrá

tové telegrafii marně! (Výkřiky.) Táži se, jsou-li 
to ještě lidé, a dospívám k závěru, že to nejsou 
lidé se zdravým rozumem, že jsou to pravé děti 
ďáblovy, jimž nelze nic věřit a s nimiž nelze 
jednat. (Výkřiky.) Osudná hodina udeří, jest již 
blízka. Němci a Maďaři budou touto chvílí velmi 
překvapeni. Přišla dříve, nežli jsme sami myslili. 
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(Četné výkřiky.) Pánové, byla-li dosud ještě ně
kde naděje, že se bude monarchie rakousko
uherská kvalifikovat pro mír dorozuměním, jest 
tato vyhlídka definitivně zničena nestoudnou 
vyzývavostí uherské státní politiky. Prožíváme 
krisi války; překážky demokratické přestavby 
uznává již samo Prusko za katastrofu pro říši 
a dynastii. Hrabě Burian prohlašuje, že vzhle
dem k zahraniční situaci se musí rakouským 
Slovanům poskytnout federalismus. Zároveň 
však zcela nenápadně dosahuje sankce uherský 
volební zákon s otevřeně doznanou tendencí, 
aby bylo se světa smazáno národně-politické 
bytí nemaďarské polovice národů v Uhrách, ná
rodní bytí oněch národů, které v minulosti 
i V přítomnosti ve všech chvílích nebezpečí 
spatřovaly cíl své ctižádostí v tom, že byly a 
jsou oporou dynastie. To jest odpovědí, to jest 
vděkem za to, to je splnění nového, svobodně 
daného slibu, císařského slova. 

President: Prosím, aby nebyla zatahována dO" 
debaty koruna. 

Posl. Fahrner: Řekl jste jednou, že je lidovým 
císařem. 

Posl. Staněk: Byl na nejlepší cestě, aby se 
stal lidovým císařem, kdybyste ho nebyli zka
zili. Vaši rádcové uvrhli císaře do toho všeho, 
ne my. Vám se musí za to poděkovat. 

Kdyby bylo ještě třeba připomínky, jak jest 
oceňovati nejoficiálnější sliby v této monarchií 
se strany národů, byla by věrolomnost, s níž 
byli vydáni uherští Slované a Rumuni na po
spas Maďarům, odstrašujícím příkladem pro 
všecky rakouské národy. Sankcionování uher
ského volebního zákona podává nám nový důkaz, 
že každé gesto této monarchie, jako by se chtěla 
podříditi civilisovanému evropanství, jest nesty
datým pokrytectvím, pokusem úmyslně okla
mat národy a civilisovaný svět, pokusem, aby se 
ušlo veliké odpovědnosti tím, že se předstírá 
nový kurs. Pokud bylo lze pokládat uherskou 
volební reformu za výrobek maďarské olig
archie, nesli z ni odpovědnost prostě Maďaři. 
Ale sankcí nastává celá řada mravních odpo
vědností, jež se týkají také činitelů, s nimiž 
jsme v ústavních stycích. Před půldruhým ro
kem byla co nejslavněji přislíbena demokra
tická volební reforma a sankce dosáhla kodi
fikace vyloženého olupování o volební právo. 
Vzhledem k těmto událostem se musíme ptát: 
Existují v této monarchii ještě mravní záruky? 
Provinili bychom se zločinem vůči svým náro
dům, kdybychom jejich osud připínali k poli
tickým systémům, které i oběti lidu na krvi 
odměňují tím, že vydávají lid na pospas posled
ním, tak pečlivě chráněným výstřelkům cizí 
feudální despocie. 

Dalších argumentů, že nemohou věci jít tak 
dále a že je přestavba této říše nutná, není 
třeba člověku zdravého lidského rozumu, není 
jich třeba ani národům této říše, ani cizině. 

Nejenom jménem svobody a demokracie, 
nýbrž prostě jménem politické slušnosti ohra
zujeme se proti každé spojitosti s politickým 
systémem rakousko-uherské monarchie. Víme, 
že sankcionovaný uherský volební zákon jest 

labutí písní uherského státu (So~hl.as.)! průvod; 
ním listem, jejž dostane tato nástlmcka uherska 
říše do hrobu. 

My však chceme být prosti špíny rakousko
uherské národnostní politiky. Chceme sebe a 
své soukmenovce zachránit z toho zbahnění. 
Cítíme v sobě mladistvou sílu vzkříšení nových 
forem· života. Energii našeho lidu chceme zkon
solidovat ve své vlastní politické organisaci, 
abychom sloužili civilisaci lidstva, chceme frontu 
tří slovanských států od Gdanska přes P~ahu 
až k Adrii. {Bouřlivý souhlas a potlesk. Smlch·1 

nejhloupější byrokracii a nejzpustlejší oligarchii 
světa té v Budapešti, oné ve Vídni 7 Stojí obě 
tyto koterie za to, aby pozbyly ještě života st~
tisíce, aby byla chráněna omezenost a zbab~: 
lost ve Vídni a·nestydatá hrabivost v B~dapesb 
před nevyhnutelným súčtováním? (Výknky.) 

Proti částečnému řešeni československe 
otázky, jež hy se vztahovala jen na př~dlita~
ské nebo jen na území českoslov~nskeho n}~.: 
roda, nyní ještě uherské, ohrazujeme s~ )l~ 
napřed. I kdyby dnes pod nátlakem udalosb 
byl snad úmysl zřídit jednotný stát čes~o-mo
ravskó-slezský, ale vyloučit z něho Slovensko 
dosud uherské, neviděli bychom v tomto opa
tření nic jiného, nežli směšný p~o~u~, ce~ek čes-

Radikální řešení národních problémů na území 
monarchie není dnes již pouhým naším domácím 
zájmem, nýbrž je již nutným přík~em míru. á. 
světové politiky. Táži se tedy: co J~st pro ll:!: 
stvo, co je pro národy této monarchIe ve VySSl 
míře žádoucno: splnění zásadní mírové pod
mínky, či panovačnost německo-maďarských ~e
gemonistů? Mír je velmi blízký. Kdo chce mlr? 
Kdo mu brání? Ne my, my jsme každým dnem 
hotovi k míru, ale vaše hegemonie, německo
maďarské násilnické panství, jež by se nemohlo 
udržet tak dlouho, kdyby se neopíralo o vo
jenskou moc; to prodlužuje válku. Ale tato~.moc 
bude zlomena, rozkládá se a hyne. lVýknky,) 

. koslovenského lidu navždy rozsteplt a jeho od
dělené části vydat útrapám budoucí_ cizovlády. 

Posl. dr. Vichtl: Co je s Němci v Cechách? 
Posl. Staněk: To je vaší starostí. (Souhlas.) 

Zeptejte se svých dělníků a továrník~, ti vám 
povědí, co je s nimi. Ti to již řekli: Ceskoslo
venský stát, počítaje v t? uher.ské ~!oven~k~ 
v jeho zeměpisných hramcÍch, Je naSlm nllm-
málním programem. ~ v 

Posl. dr. Vicht1: Teď to zapomnel. Nazpamef 
to neumí. 

Posl. Staněk: Užasnete, jak to znám zpa
měti. Nyní ještě velikášské Maďarsko s~ po
kouší vedle Slováků, Malorusů a Rumunu ro~
šířit svůj zotročovaci systém na Bosnu. Nemu
žeme z této provokace civilisovaného světa, 
z této politické válečné lichvy největšího sloh~ 
činit odpovědnými jenom t;epříčetn~, maďarske 
držitele moci. Bvli zlou dlsharmonu v evrop·· 
ském koncertě, ~le nyní jsou již souzeni. Ne
byH by mohli skandální hístori~, této vá~eč~.é 
politiky nasadit korunu, kdyby )1m nebyl~ pn
spěli na pomoc omezené a z~abělé ?;.ástro}e :a: 
kouské politiky. Pro frívohtu na.s~ spol~cn: 
vlády neposkytuje měřítko. ji~ pphbka, .nybr~ 
jen psychopatie nebo knmmahta. ~eJsou-h 
hloupými Augusty Rakousko-Uherska, JSou zlo
činci. Znovu zdůrazňujeme svou dok?nalou so
lidaritu s jihoslovanskými bratry, af J~ou v Sa
rajevě a Mostaru, nebo v Lublan~ (Zivý sou
hlas a potlesk.), a naléhavě vyžadUjeme odstra
nění oněch státníků a jejich podavačů, kteří se 
odvážili části bosenského obyvatelstva, .pokud 
ještě zůstalo na živu, uložiti nejtě~ší Jho ,na 
světě, jaké může některý, ~á~od v~b,ec nest. 
Volné Jíhoslovansko, nezavls1e vehke Polsko 
a československý stát již nyní vynika!í z moro: 
vého bahna jihovýchodně evropsk~ narodn~s~nl 
politiky a jsou těs~~ sb,ratře~y ~eJe~ p~z~~lm 
společných hospodarskych zaJmu,. nyb:z ~ tun! 
že jsou postaveny vedle sebe do Jedne bltevnl 
fronty (Nový živý souhlas a potle~k.l ~a ~ch~
vání všech mravních předpokladu ,l:dí d~st~!
ného mezinárodního práva: Nebudl~, ~:n~l~daJ~
cích 'ani ovládaných! Jak dlouho maJ~ Jest~ na
rodové hladovět a krvácet, aby zarucovah lup 

Slavná sněmovno, pánové se dnes rozčiluF 
více a věnují nám více potlesku a pozornosb, 
nežli včera ubohému Hussarkovi. Je nám líto 
Hussarka a vás, že jste dospěli tak daleko, že 
brzy uvidíme, jak úpěnlivě prosíte o ~ír. S!y
šeli jsme zde od vás mnohé slovo, ktere, chvala 
bohu, bylo zaznamenáno a zůstane schován~ 
našim potomkům jakožto dokument o to~, lze-l~. 
se vyrovnat s Němci, kteří representují nym 
tento národ, kteří stojí v jeho čele a mají v ru
kou hegemonii zdali lze s nimi uzavříti mír. 
Čtěte jednání, ke kterým došlo zde ve .s~ěmovn~ 
za války. Kdybyste se byli chopIl! mnohe 
věci kterou jsme tu navrhovali, nebylo by se 
stal~ mnohé, mnoho milionů nebylo by. bý
valo zmrzačeno a nebývalo by padlo. Co Jsme 
řekli při zahájení této sněmovny a v delega
cích? NežádaH jsme nic jiného" než ~'pol~čn~ 
s vámi, pravím společně s vámi, v m:re, Jaka 
nám na moci přísluší podle našeho poctu, mlu
viti u stolu mírové konference o světovém po
stavení našich zemí a států, o které usilujeme. 
Vy jste to odmítli. Slíbili jste nám 'p0uz~ jedno: 
budete-li to žádat, budete pověšem. To Jste od
pověděli. A ve s,libech! týkaiíc~ch se p~<;,ná~le
dování a věšení. jste mIstry, ty Jste splmh vzdy, 
Zejména v áš kolega, pan Heine, ten bude p,ro: 
hlášen za mistra. Ale zatím, co vy tak s naml 
mluvíte a zacházíte, co činí druzí, kteří mají 
ještě trochu· rozumu v hlavě 7 

Posl. dr. Vichtl: Máte jej vy? . 
Posl. Staněk: Uvidíte, že budete mlUVIt z8; 

rok o této věci jinak. Pak uvidíte, mám~-h 
rozum my anebo vy. Jak j.sem ř~kl, sl?lni!i Js!e 
své sliby jen tehdy, když Jste shb~vah nas v~: 
šet a pronásledovat. Jiných slibů Js~e n~splm~ 
nikdy. Ale co učiniía dohoda oproti vaSlm sll-
bům? 

Posl. dr. Vichtl: Ta vám dala peníz~:. 
Po sl. Staněk: Dohoda odpověděla cmy, pro

hlásila československé brigády za válčící moc. 
To jest protějšek k rakouským slibůI? a hroz
bám. Zádalo se na nás, aby'chom. dah zase na 
sliby a abychom protestovah proh tomuto pro-
hlášeni dohody. , v 

Posl. dr. Víchtl: Ale vy jste to nechtěh udelat. 
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Posl. Staněk: Rozumí se, že ne. 
Po sl, dr. Vícht1: _ Ale to říkáte teprv ted'. 
Po sl. Staněk: Rekl jsem to ministerskému 

předsedovi otevřeně do očí a, chcete-li, řeknu 
to třeba císaři. Neučinili isme a neučiníme toho 
za žádných okolností. 

Posl. dr. Víchtl: To vám nevěřím, že jste to 
řekl císaři. To odporuje zcela vaší povaze. 

Po sL Staněk: Chcete-li, povím to třeba císaři. 
PosL dr. Víchtl: Neřekl jste toho císaři. 
P?sL Staněk: ~emohu toho říci, nebyl-li jsem 

u neho. Ale mImsterskému předsedovi jsem to 
řekl. N eučínilí jsme toho a neučiníme toho za 
žádných okolností. Nechtěli jste nás připustit 
k mírovému jednání, ale nyní budete mít při 
mírovém jednání české zástupce, budete je mít 
proti své vůlí, a to zástupce československých 
brigád, třebaže je Hertling nazývá cháskou. 
S těmi budete musit jednat o české otázce ne 
s námi, a proto nevyjednáváme my s vámi, Tato 
otázka bude řešena jinde, nežli zde v Rakousku. 
Zde není mocenských faktorů k řešení této 
otázky. (Souhlas.) Přiznáváte-li se k podmín
kám presidenta Wilsona a uvěří-li vám - ale 
ne těmto vašim byrokratům, nýbrž německý lid 
musí říci, že podmínky ty přijímá on sám, svo
bodně zvolení zástupci lidu, pak můžete mít mír 
ihned na základě této formule a můžete ochrá
n~t lidstvo od nového krveprolití. Jiné výcho
dIsko není myslitelno, a radíme poctivě a ote
vřeně všem, kdo dosud nechtěli uznat tuto for
muli, aby se vzdali, aby kapitulovali, neboť něco 
jiného vám nél:.konec nezbude. (Živé výkřiky 
posL Víchtla.) Cím dříve, tím lépe pro vás, ale 
také pro lidstvo, pro celý německý lid. (Sou
hlas. Opětné výkřiky posL dra Vichtla.) 

President (zvoní): Prosím o klid. 
PosL Staněk: Společně se zastupitelstvem a 

celým - pravím celým - jihoslovanským ná
rodem, s částí polských poslanců, kteří mohou 
jístě mluvit jménem všeho polského lidu, vo
láme do světa: Vzhůru k svobodě, vzhůru 
k práci, vzhůru k novému, velikému a spoko
jenému životu v našich spojených, úplně svo
bodných státech! 

Slavná sněmovno, nejen my, i ostatní, kdo 
uznávají, že tak dále být nemůže, jak bývalo, 
že byrokracie a tajná diplomacie nemohou pro
vozovat hegemonii nad národy nadále - čtěte 
dopis císaře Viléma! Ten vám poví mnoho 
o tom, že se změnili také tito pánové a že se 
musí změnit. Toto psaní z Berlína je zjevem 
nejzvláštnějším a ukazuje vám, kde jste se octli. 
Také vám svědčí toto psaní, protože ukazúje, 
že nebylo lze zjednat mír pro byrokracii a ná
silnické panství, které obrací hrot proti vlast
nímu lidu. Tak jest tomu také u Maďarů. Tento 
list tedy již došel. Ale musí přijít z Berlína ještě 
jiný list a ten bude jednou znít tak, jak se to 
stalo v Rusku: Němci, jmenujte soudce pro svě
tový soud nad Vilémem HohenzolIerem a jeho 
pomocníky. A podpis bude znít: Lidová vláda. 

Pak teprve bude mír faktem a pokojné sou
žití všech národů vedle sebe bude zajištěno na 
věky. ' 
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St'a ret'az pevnÍ- •. 
Sme národ - nuž jak na národ sa svedčí
konajme, bije naša hodina: 
nás nesmie zaviesť faloš sladkých rečl, 
bo usmrtí had, hoci zobj íma. 

Sťa reťaz pevní hraďme svojho dera, 
dnes beda, ak sme chvHky zmeškali: 
na hroboch našich nesklonia sa čelá, 
lež kameň kliatby prach náš privali. 

12. X. 1918. 
Martin Rázus: Hoj, zem drahá •.. 

u S t a ven i čes k o s loven s k é V I á d y. 
14. X. 1918. 

Ministr zahraničních věcí dr. Ed. Beneš uvě
domil dne 14. října 1918 vlády států proti
německé koalice o ustavení československé 
vlády tímto přípisem: 

"Na základě rozhodnutí československé proza
tímní vlády mám čest Vám učiniti toto sděleni: 

Prohlášením vlády Spojených států dne 3. září 
1918 Československá národní rada, mající své 
sídlo v Paříži, byla uznána za československou 
vládu de facto. 

Toto uznání bylo potvrzeno spojeneckými vlá
dami: Anglií smlouvou s Národní radou dne 
3. září 1918, Francií smlouvou dne 28. září 1918 
a ItalU prohlášením předsedy ministerské rady 
dne 3. října 1918. 

Mám čest Vám oznámiti, že vzhledem k těmto 
postupným uznáním československá prozatímní 
vláda, zvolivši prozatímně za své sídlo Paříž se 
ustavila rozhodnutím ze dne 26. září 1918 takto: 

p. T. G. Masaryk, president prozatímní vlády, 
předseda ministerské rady, ministr financí, 

p. Eduard Beneš, ministr zahraničních věcí 
a ministr vnitra: 

p. Milan Štefánik, ministr války. 
Ministerská rada rozhodla nato ustanoviti 

u spojeneckých vlád tyto své zástupce: p. ště
pán Osuský, diplomatický zástupce na česko
slovenské legaci v Londýně při anglické vládě, 

p. Lev Sychrava, diplomatický zástupce na 
československé legaci v Paříži při francouzské 
vládě. 

p. Lev Borský, diplomatický zástupce na čes
koslovenské legaci v Římě při italské vládě, 

p. Karel Pergler, diplomatický zástupce na 
československé legaci ve Washingtonu při vládě 
Spojených států, 

p. Bohdan Pavlů, meškající v Omsku, bude 
zastupovati naši vládu v Rusku. . 

Diplomatičtí zástupci v Japonsku a v Srbsku 
jmenováni budou později. 

Máme čest Vám oznámiti, p. ministře, že naše 
rozhodnutí se stalo v dohodě s politickými 
vůdci našich zemí. Po tři léta veškerá naše po
litická a vojenská činnost se děla v nejužší do
hodě s nimi. Dne 2. října 1918 československý 
poslanec Staněk, předseda Českého svazu, ve 
vídeňském parlamentě oznámil slavnostně, že 
Československá národní rada v Paříži jak6 nej
vyšší orgán československých armád je povolána, 

aby zastupovala českosloven~ký národ 'p'~ed Spo
jenci a na mírové konfere~~1. ~ne 9., nJ~a 1918 
poslanec Zahradník, mluve l~enem tehoz svaz?, 
oznámil, že Čechoslováci opouštějí ~rvale v~den~ 
ský parlament a lámou tak navzdy veskera 
pouta s Rakousko-Uherskem. v' • 'v 

Z vůle našeho národa a naslch, vOJ, sk ~ere~,e 
dnes do svých rukou jako prozahmm vlada ,n
zení politických osudů č~skoslo".e~~ktch zemI a 
v této hodnosti vstupujeme oh:lalne v~ styk 
se spojeneckými vládami, 0I:ír;;tJí~e se Jed?~k 
o vzájemné své smlouvy s mml, Jednak o J1ch 

dalo, aby vývoz obilí, mc;mky, brambor~ a ~lí 
byl z českých zemí okamŽitě zastaven. ,Tlm s:plse! 
když se přesvědčil, ~e přes <:devzdana .~nozstvl 
některá okresní he)tmanstvI, vyhovuJlce ro~: 
kazům válečného obilního ústavu, vyžaduJ!. 
odevzdání dalších množství obilí. Podobn~ v~dyž 
se rozkřiklo žé Válečný obilní ústav vyvaZl se
ťová obilí i 'do Haliče, ačkoliv se tam obilí uro
dilo dosti. Také kontingent 17.000 vagonů bram
borů, jenž byl předepsán Čechám, rozčílil obyva
telstvo v zemi. 

V polovině října Národní ,výbor pr?~lub~val 
svoji akci proti vývozu potrav!n ~e ze~.l ces~ych. 
K agitaci za tím účelem veaene patnlo, z~,.na 
přání Národního výbo;u byly n,~ d~n .14. nJn~ 
přichystány zemským1 hospodarsky~l ra~a~l1 
tábory lidu, spojené s demonstracemi prot! vy
vozu potravin ze zemí českých. Pr~ ~yto tabory 
lidu byl připraven protest, sepsany Jedna~ele~ 
Národního výboru drem Soukupem a schvaleny 

slavnostní prohlášení. . o v" 
Činíme toto prohlášení co neJ du~a~neJ1 . ~ c~ 

nejslavnostněji v okamžiku, kdy v~~ke .pohbcke 
události volají všechny národy k ucash n~ ro~: 
ho dnutích , která snad pro mnohá stoleh dal! 
Evropě nový řád." 

C. Merhout: Dokumenty našeho, osvobození. 1919. 

• 
Č trn á c t:ý ř í jen ! 9 ! 8. 

Na počátku října Národní výbor se již organi
soval v komisích. Věci vyživovací spadaly tehdy 
v působnost hospodářských .rad, . j ej ichž hust~ 
sítě vybudovány o byly v s~uvls10sh s , ~;tton?mm 
správou. Na SChUZl kon~ne dne}9. za:1. zdura~
nll Národní výbor, že otazky vy~lvOVa~:1 JSou ne~
důležitější životní otázkou celeho n~roda. Nv~
rodní výbor vznesl proto apel na vs~chny ~r:
slušné činitele národní, aby tomuto dtlu zasv~h~ 
veškeré své síly. Na základě tohoto provolam 
byla, zejména venkovem, organ,isována ,~kc~ 
o zásobení měst brambory. Zemska hospodarska 
rada s okresní sítí hopodářských rad vzala orga
nisaci zásobování brambory do svých rukou. 
Akce Českého srdce byla znovu rozšiřována. 
Tisk upozorňoval venkovský lid na důležitost zá
sobení městského obyvatelstva. Tak celke~ 
možno říci, že se celá akce a~ na některé v"':y
i imky, způsobené hamižností l~ds~ou, podar11~. 
Městské obyvatelstvo,. dík ,zeJmena .?~olnosb. 
že sociální struktura Jeho uzce SOUV~Sl s ve~
kovem bylo zásobeno pod rukou, svepomocne, 
beze zřetele na státní zásobování, alespoň bram
bory nutnými k výživě. Zásobování batoh~v~ do
plnilo většinou zásoby ~rambor s o.statn~ml, po
travinami. Dne 7. a 8. října mohl Narodm vybor 
na plenární své schůzí schváliti již usnesení 1?r~ 
zabezpečení a ulehčení výživy lidu. V polovme 
října zásobovací akce Národního výboru nabyl~ 
již povahy po výtce politické, ~b:ace!íc se hlavne 
proti vývozu potravm ze zemi ceskych. , 

Ji dostáváme se již bezprostředně k u~al~ste~ 
dne 14. října. Podnět k nim dalo c:patrem Va
lečného obilního ústavu. jenž z v~:ch vyvve~l 
v říjnu denně 40 vagonů mouky a cm!1 opatrem, 
aby za rok vyvezl celkem 4.000 vagonů mouky 
a obilí. Válečný obilní ústav tímto ~patřením vy
hovoval přáním z německých kraJ1n monarchie. 
Země alpské dožadovaly se vdenně 4~ .yagonů 
mouky a 150 vagonů obilí. Pozadavek Jepch vy: 
volal však pochopitelně veliké vzrušeni. mez! 
personálem železničním a vmez~ veškerýID1 vr~~
varní českého obyvatestva. Ceske obyvatelstvo za-

výborem . 
O této akci jednala dne 12. ř!ina 19~8 v li

dovém domě Socialistická rada. Ze o ní Jednala, 
a tak ještě .dávala placet usnesení u~in~né~u 
Národním výborem, nebylo samo o sobe mc ~lV
ného. Celá akce spočívala především na masac~ 
dělného lidu, bez jehož účasti mani~estace ,Proti 
vývozu potravin nebyly by ~ožné .. ~1(;r~r~hle :(e: 
volučního vedení nebyla am tehdaz jeste pevne 
vyhraněna, strany a směry kooper~jíc.í ~onec?á
valy si veškeru samostatnost v urcovan~ takh~y 
a politických cílů jednání. Na táborech .lidu mel? 
býti protestováno proti vývozu potravm a ~hh. 
Bylo nutno, aby dělničtí vůdcové k této ak~l ~a
ujímali stanovisko. Socialistická,}ada proJ~vl~a 
za dělnictvo souhlas s akcí namuenou proh vy
vozu potravin a uhlí a rozšířila ji o pož~davek 
jednodenní generální stávky. Stáv~a mela, se 
vztahovati na všecky průmysl,?ve podn!ky; 
banky, divadla a jiné zábavní pod~lky, el.~~tncke 
dráhy a j. Také denní vlisty ~emely VYJ lb. Yy
ňaty ze stávky byly zelezmce, hydrocentraly, 
elektrické centrály, aprovisační, huma~itní a ~a: 
nitní ústavy. Jinak měla práce vš;;.de pnde stab. 
Toto usnesení vztahovalo se neJ en na Prahu, 
nýbrž na celé české země, pokud poslouchaly 
pokynů pražského Národního výboru. , 
Během neděle 13. října byla o tomto ~s~eser:l 

Národního výboru dána zpráva v~re}n~sb. 
Zprávy v novinách byly však zk?nf1skova~y. 
Přesto však pozorný čtenář mohl Sl z prosteho 
oznámení, že noviny vyj dou až v ?te;-ý ráno, vy
konstruovati že pondělní den COSt pnnese. Mohl 
také najíti ~ lokálkách o jednání V":, výbore~~ 
politických stran poukazy, j~ž do:ohlY mu pz 
napřed odhadnouti dosah mntfestacl, chystanych 
Národním výborem. 

Než Socialistická rada usnesla se nejen na jed
nodenní demonstrační stávce, nýbrž přes hlavy 
politických vůdců N árodního ~boru ,ro~h?dl~ 
i na provolání republiky. KomIse Soclahshc:~~ 
rady, v níž zasedal dr. Fra~e, prof., d:: K!eJ~!, 
red. Stivín a dr. Šmeral, vložda o sve Ujme 'pn -
slušný pasus do připravené resoluce k<;>nclpo
vané drem Soukupem. Mimo to se usnesh v So
cialistické radě vydati takto pozměněnou pro-
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~lamaci i ako leták, opatřený podpisy svrchu 
)menoyaných členů Socialistické rady, . 

~,r~Jev ~yl nadepsán: "Proklamace všeho ra
~Jlcího hd~ v národě československém" a p ra-

širší~h vrstev. ~ondělní manifestace budou ' 
~k~hnabÝhti, píše letá~ Socialistické rady, i p~i7-

vtlo se v nem: p 

v "kJsml e zaje~no s usnesením Socialistické rady 
ces os ovenske. 

lC e o.,c :r~!eru. Clenové Socialistické rady 
o:namuJ1~ ze JIZ sa~a přítomnost socialistických 
~ ran v,techto mamfestacích může býti zárukou 
ze nadale. nebude možna manifestace vedená 
po~e naCIOnálně šovinistickými tende~cemi. v St~tisíce ~:acujícího lidu českého ve všech 

ceskych kr!iJlch, vznášíme dnes nej slavně' ší 
pro~est "p'roh vývozu potravin a uhlí, proti puslo
sem naslch zemí, proti vraždění národa 

~tyř~ strašná lé!~ utrpení i sou dovrše~a. Bez
Pbc: tne ,hroby naslch nejdražších, pracující lid 
o. r~cen~ v kostry a němé hrůzy v našich ro
dtnach zenou nás k obraně Doml '1' . 

!,'Zá,datíce pr.o sebe právo národního sebe
~ckm 1 az k nejzazší konsekvenci samostatného 
ceb os y ov~~ského státu, uznáváme toto právo 
se eu;cyenI : pro v~s a jsme toho názoru, že zá
~~UP~l cesk:~o a. nemeckého národa v těchto dě
Jlnk~ch'hchvlhch JSou povoláni k tomu, aby cestou 
po o]ne o, ~mluvního poměru rozhodli se o bu
do~c~~ v~aJemném poměru obou národů." Není 
pry p,z !r~ba, rozhodovati se o nutnosti nového 
uspora~a~l nar?dních otázek. O tom rozhodla 
~veto,va valka .. Ceští socialisté j sou si vědomi, že 
c~sky. proletanát nemůže nechati minouti t t 
hIstonckou chvílí, aNiž· se pokusil o řeš u ~ 

t v . kd y , . UVl 1 Jsme 
s bil, oz na?; byli diktováni cizí vládní mocí 
a, y o ~.Y. pO:l1z~mm pro národ, jednati ještě 
?~e s ctnlte~l narodu neodpovědnými jejichž 
Je n~Vruyka nax,n ustavičně slibovala a d~uhá nás 
ustavlCne loupIla. 

d D?bh se naplnila. Shodili jsme již okovy pod-
anyc ra?ů .• Povstali jsme k samostatnosti. p~dst~tnýc~ ot~zek svých třídních zájmů proi~~ 

tc:rskych, d~ležltých otázek demokracie a sociální Z nezl?m~e vul':. vlastní a za sankce všeho de-
mokrahckeho sveta prohlašuj'eme y t·, t d . k ! ze s oJ1me u 
ne~ l?- o vykonavatelé nové státní svrchova-

. n1osh, Jako občané svobodné republiky česko
s ovenské. 

!:rohlašu!e~e, že ~aždý pokus o vývoz a plen 
~!islch zem~ Jest stejnou loupeží a stejným zlo
hltem proh s,:rchovanému státu našemu, jako 

y o pr~padem Belgie na počátku Války. 
,Kazdy te~~o, kro~ požene všechny masy čes

keho praCUjlClho hdu k nejzoufalejší obraně 
V té,to ,spol~čné obraně proti hladu a smrti budo~ 
k
s 'hnaml zajedno masy pracujícího lidu němec

e o, 

Kde:, s,e této. vůli pracujícího lidu vzepře, bude 
praCU)lClmU hdu také odpovídat Kazvde' . • '1' . ,nove 
n~bl 1 proh nám bude novou obžalobou naší před 
tn, unalem mezinárodním. Právo na život a 
pryavo ~a ~vobo~u; nám ~nes níkdo více nevezme. 
V~cvn?-se ,es! veCl celého světa. Věc ta již slavně 
zvtfeztla a beda těm, kdož by se od . V'l' d v 
ť kv,v vaz! 1 za rzo-

k
va 

1 yz nsený n?rod na slavném pochodu 
nove budoucnosh!" . 

k Z~roveň vydala Socialistická rada též leták 
n~me~kému dělnictvu v Čechách, Oznamovala 

v ne~, z.e dne 14. říj~?- pořádá český proletariát, k'!rhzeny y obou pohhckých stranách sociaHstic. 
y~,' ~roJevy. Píše, že Socialistická rada musí 

po~lfati s tím, že se strany německých občan
s~ych .stran a ?d vlády budou projevy ty vyklá
dany Jako projevy nacionálního šovinismu a že 
proto P?yažuje za vhodno informovati německý 
~rol:tanat o pravých pohnutkách a cílech tohoto 
. nuh. B:zprostřední pohnutkou těchto projevů 
,:st pry okolnost, že vláda v posledních 
t~dnec~ -:. od v té doby, kdy viděla, že v mezi. 
:>-7d~llm. Zlvote padlo rozhodnutí o novém uspo
r~ham stá"tních poměrů, - nařídila vývoz tako
vey o mnozství potravin a uhlí ze země že b to 
mel,o ~ zá~ětí katastrofální následky p;o vyžIvo-
vaCl SituacI celého obyvatelstva eev ch T b ' rl . v k . y Y UCI-
lyO ~eJen ces é, ale i německé obyvatelstvo a 
~el,mctvo. Proti tomuto úmyslu nemá dělnictvo 
Jtneho prostředku, než činorodou akci nej-
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premen1;,sve~1O okolí. V tomto cíli zájem českého 
p:oleta~latu lest totožný se zájmem proletariátu 
nemecke.ho. C~sty jdoucí za svobodou proletariátu 
a cesty J ,doucl za ~dvrácením hll'}.dové katastrofy 
zamezenIm organisovaného vývozu se kry'í 
Pr?!o žádala Socialistická rada německý. prol~~ 
tanat, aby se nedal másti nespráv ' .. f . " , k' nyml tn orma-
ce~l o J,ep a Cl,. měl pro ni porozumění a podle 
moznosh vstouptl s ní ve styk a podporoval 
snahy po dorozumění. 

!ent? l.~ták nesl datum 12. října a byl pode
psan tymlz, č!e~y Socialistické rady, jako leták 
svrchu zml~eny. Oba letáky byly zvláštními 
posly rozeysl~ny'po Č~chách a Moravě s pouka-

hzel~' a,by recn~cl na taborech lidu provedli pro
asem republiky. 

rento pokus o samostatný postup Socialistické 
~t y znamenal p'o!it~ckou roztržku m:ezi oběma 

osud koope;UJ1~lmt sm~ry. Ideové rozpory 
~o;sud lat~ntm sytavaly se Jím zjevnými. Možno 
Jej n~zvah otevreným odbojem radikálních ele
ť~ntuN ~eskupených v Socialistické radě proti po-
~hc.e . a~odního výboru, jež se elementům v So

clahshcke radě seskupeny'm zda'la py'l'y k " , n lS ompro-
m:snI ~. ota~cesociální. Proklamací republiky 
mel bY~l ~arodní výbor postaven před faH 
i;cco.mph., ~1 ~yl však dotčen jeden ze stěžejních 
y od? pohhc~e kooperace politických stran, sdru
z~mych, v Narodním výboru. Bylo totiž v Národ
m~ '7?oru dohodnuto, že otázka státní formy 
ma byh vyhrazena pozděj šímu řešení v dohodě 
se zahraniční revolucí. Nebo! v Na'rodn' , b ' 1 y lm vy-
oru sev~,nI my t;e předpokládalo, že vzala na 

se?e ,urclte mezlnarodní závazky, pokud se týče 
státnI formy budouCího státu. 

Než již ~. sobotu (12. října) v noci vědělo 
~ tbs~hu ~np,ravovaných letáků vojenské veli
e stVl ~razske. Jest zajímavo, že první zprávu 

o tom, zey se, na ~4. října něco chystá, oznamo
V~lo . p:!:zske velItelství minísterstvu války ve 

.lydr:1 JIZ, 11. října 1918. Předtím zase želez
m~m sprava, y h~ásila, že se chystá generální 
stavka zeleznIcního personálu slovanského v celé 
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monarchii. Tato stávka měla vypuknouti kolem 
7. říjn.a a signál k ní měli dáti železníčáři haličští. 

Dne 12. října, sotva byla skončena porada so
cialistických důvěrníků, dovědělo se o výsledku 
jejím již policejní ředitelství pražské. Jím pak -
jak se zdá - byly informovány úřady vojenské 
i politické. Na základě jeho hlášení mohlo 
pražské místodržitelství informovati ještě v noci 
vídeňské centrální Úřady. Během 13. října dově
<těly se i jiné úřady o chystané stávce, tak místní 
velitelství a železníční správa. Velící generál 
v Praze Kestranek, podávaje dne 17. října mini
sterstvu války do Vídně zprávu o událostech 
dne 14. října, hlásil, že se vojenské velitelství do
vědělo o připravované akci z letáků ,a pověstí, 
jež se o ní rozšiřovaly. Není pochyby, že také 
místodržitelství pražské se o nich současně dově
dělo. Vždyť hlásilo jejich text již v neděli 
13. října krátce po poledni vídeňskému minister
stvu vnitra. 

Jak voj enské veHtelství, tak místodržitelství 
považovaly resoluci a zejména její vložený 
passus o provolání československé republiky za 
revoluční čin. Zejména vojenské velitelství bylo 
ochotno přeceniti události a považovati situaci 
za kritickou. Hlásilo do Vídně, že policie s voj
skem a četnictvem pokusí se prý o zabránění 
provolání republiky. Dojde při tom asi k nepo
kojům a k plenění. 14. říjen přinese prý krisi 
v nyněj ších politických poměrech. Rozhodnutí. 
jež toho dne padne v Praze, bude prý asi 
směrodatné pro celý vývoj poměrů v zemi. Sou
časně oznámilo vojenské velitelství, že se pova
žuje za dosti silné, aby společně s policií a čet
nictvem zabránilo proklamaci republiky ve 
vnitřním městě pražském. Dorozumělo se s místo
držitelstvím o postavení kordonu, jímž by vnitřní 
město bylo od předměstí odříznuto. Považovalo 
totiž události na předměstích za irelevantní 
vzhledem k oficiálnímu rázu proklamace re
publiky na Staroměstském náměstí. Během ve
čera 13. října 1918 prohlásila však pražská po
licie, že na konferenci okresních policejních ko
misarůvyšla na j evo nespolehlivost valné části 
policejního mužstva pražského. Policejní ředi
telství radilo proto, aby demonstrace, jež se mu 
zdála nepovážlivou, byla trpěna. Místodržitelství 
však návrh policej niho ředitelství se vší rozhod
ností zamítlo. Spolupůsobil zde asi ústní rozkaz 
daný z Vídně, aby prohlášení republiky bylo za
mezeno mocí. Mezeru vzniklou nespolehlivostí 
policejní stráže vyplnilo vojenské velitelství 
pražské. Spoléhalo při tom asi na svoje posily, 
jež dostalo k disposici od ministerstva války a 
od litoměřického velitelství. 

Pro tuto domněnku svědčí též obsáhlé voj enské 
přípravy, jež vojenské velitelství pražské pro 
pondělí 14. října učinilo. Místodržitelství dalo 
zesíliti četnickou moc v Praze na 550 mužů a 
konsignovalo k tomu dni celou policii. Přípravy 
vojenské moci byly ještě větší. Vojenské veli-

,felství žádalo ministerstvo války o 24 asisten
čních setnin. Obdrželo z Litoměřic půl asisten
čního praporu myslivců 9. pluku a další tři asi
stenční prapory maďarských pluků číslo 7, 31 
a '34. Všechny tyto vojenské sily, jež se podle 

zpráv došlých Národnímu výboru počítaly na 
18000 mužů, zesílily pražskou pOSádku, čítající 
27 setnin. 

V neděli dne 13. října o 2. hodině odpolední 
dověděl se o připravách vojenského velitelství 
a pražského místodržitelství Národní výbor. 
Dověděl se o nich od důstojníka, konajícího 
službu na pražském místním velitelství. Ten 
přišel do bytu dra Rašína a sdělil mu, že 4Iedá 
dra Scheinera, že však ho nemůže nalézti v jeho 
bytě a že proto přichází k dru Rašínovi, aby 
mu oznámil přípravy vojenského velitelství 
na zítřejší den. Sdělil mu nejprve, že vojenská 
správa chystá se brannou mocí zakroČiti proti 
zítřejšímu hnutí, že proto posádka má míti po
hotovost a že bude zesílena vojáky německými 
z Chebu a maďarskými. Sdělil mu dále, že vo
j enská správa nedůvěřuj e rumunskému pluku, 
s nímž Národní výbor byl již navázal jednání. 
a že proto tento pluk, k bezpečnostní službě zí
třejšího dne nepřibraný, nebude směti z ka
sáren. Na uHcích prý budou na 29 místech roze
staveny strojní pušky, vojenské stráže budou 
procházeti ulicemi. 

Zdá se z vypravování dra Rašína, že se do
věděl teprve nyní, jakou změnu v původních 
disposicích provedla samovolně Socialistická 
rada, a že mu teprve nyní vzešlo jasno a ne
bezpečí, jakému bude zítřejšího dne vystavena 
pražská veřejnost. Nebyl by to však býval 
dr. Rašín s jeho příslovečnou rychlostí v roz
hodování, kdyby byl na tuto zprávu nebyl hned 
reagoval činem. Jeho odhodlanému činu náleží 
zásluha, že rychlým a energickým zakročením 
zabránil hrozícímu nebezpečí. V době útoku 
myšlenkové propagandy komunistické, po vzniku 
republiky, byla veřejnost ochotna přeceňovati ne
bezpečí, jemuž byla národní věc české revoluce 
vystavena 14. října 1918. Dnes, myslím, jsme již 
s to, abychom spravedlivěji posuzovali samovol
nou akci Socialistické rady. Jest jisto, že dosažení 
samostatnosti národní nebyla by znemožnila 
nepodařená akce, již by vojenská moc pražská 
byla utopila v krvi. Jest však také jisto, že oby
vatelstvo pražské bylo jí vystaveno ohromnému 
nebezpečí. V krveprolití, jež za situace Socialis
tickou radou stvořené bylo pravděpodobné, bylo 
by přišlo o život mnoho nevinných, obětovavších 
se za radikalism vůdců, o nichž nelze tvrditi, že 
by všichni přesně věděli, co tenkráte touto akcí 
chtěli. 

Dr. Rašín smluvil si íhned po obdržení této 
zprávy schůzku s drem Šámalem v redakci Ná
rodních listů. Dr. Šámal potvrdil informace, které 
dr. Rašín dostal od dustojníka z pražského vo
j enského velitelství. Měl sám o přípravách vo
jenského velitelství zprávy z podobného pra
mene. Byl mu je přinesl člen rodiny hoteliera 
Beneše, u něhož bydlil místní velitel pražský Za .. 
nantoni v podnájmu. Zatím také železniční zří
zenci přinesli dru Rašínovi z České Třebové le
táky Socialistické rady, jež tam byly rozhazo
vány. Poslal mu je tamější profesor Jaroslav 
Novák, nyní generální konsul v New-Yorku. 
Z Národních listů telefonovali oba členové Ná
rodního výboru dru Soukupovi, žádajíce ho 
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o schůzku. Soukup, právě se vráHvší z venkova, 
přišel za nimi do redakce Národních listů. Od 
něho se dověděH oba přítomní, že passus o re
publice dala do manifestu i ím koncipovaného 
Socialistická rada bez jeho vědomí, a že se tak 
stalo na návrh dra Krejčího. Soukup odešel po 
rozmluvě s Rašínem a Šámalem do redakce 
Práva lidu, aby se pokusil v poslední chvíli akci 
zabrániti. Nepořídil však. Bylo mu prý sděleno, 
že na věci nelze ničeho změnit, protože prý vše 
je již zařízeno a letáky rozeslány. 

Rašín zatím již se pokusil zabrániti samovolné 
akci jinými prostředky. Národní list\T, tenkrát za
stavené, měly organisovány za pomoci telefonu 
jakýsi způsob podávání zpráv důvěrhÍkům. Použil 
tedy tohoto způsobu a postaral se, aby zpráva ta 
byla za pomoci jezdců, cyklistů a běžců podána 
lavinovitě dále. Dr. Rašín dal telefonovati do 
středísk této organisace, že provolání republiky 
se děj e bez souhlasu Národního výboru. S tím 
spojil rozkaz organisacím, aby tuto zprávu daly 
vším možným způsobem dáL To se též stalo. 

Nad lehce zamračenou pražskou oblohou bu
dilo se dne 14. října ráno. Vojenské velitelství 
provedlo připravovaná svá opatření k potla.čení 
revolučního hnutí. Za časného rána - jednou 
hodinou počínaje - dalo obsaditi křižovatky 
pražských ulic vojenskými četami, opatřenými 
strojními puškami. V některých místech byl pří
stup z předměstí do vnitřního města pražského 
zamezen voj skem, tábořícím na ulici. Kdo neměl 
legitimace. opravňující ho ke vstupu do města, 
nebyl vpuštěn dále. Po desáté hodině dopolední, 
kdy vojenské úřady čekaly prohlášení republiky 
s balkonu Staroměstské radnice, voj enské hlídky 
nepouštěly i iž vůbec nikoho z předměstí do 
vnitřního města pražského. 

Praha proměnila se ve vojenský tábor. Ne
patrné menšině jejích obyvatelů, vázaných poli
tickým přesvědčením stále i eště na osud ra
kouské idey, a zejména povrchním pozorova
telům mezi nimi, poskytl čtrnáctý říjen poslední 
podívanou, drahou jejich srdcí: ukázal jim ra
kouskou státní myšlenku a její moc vítězící nad 
vší tou vlastizrádnou chátrou českou. Dal jim -
naposledy jíž - ochutnati z plného poháru 
moci, pocit jistoty, že to vše, co se zdálo řítiti 
na starou monarchii, jest jen mementem, snad 
již dvanácté hodiny, jenom zlým snem jakýmsi. 
Že se politickým snahám těch nenáviděných 
druhých vrstev, mlčících ve vzdoru a naučivšÍch 
se během války nedati se vyprovokovati z klidné 
důvěry v konečné vítězstvÍ, přece i en nepodaří 
dojíti ke konečnému úspěchu. Že se může snad 
státi ještě mnoho, ale že moc je dosud s nimi a 
že se snad podaří něj akým zázrakem v poslední 
hodině zabrániti nejhorším událostem. 

Většině obyvatelstva pražského, jež nebyla in
formována o přípravách Socialistické rady, byly 
voj enské manévry na pražských uHcích novinkou, 
ne právě přívětivě přijatou, Dívala se na ně 
celkem lhostejně a s onou ničím nezvratitelnou 
důvěrou, jež ji vyznačovala. Vojenskou okupaci 
pražských ulic považovala sice za urážku, ale 
byla si zároveň vědoma, že nelze proti ní ničeho 
dělati, že každý útok bezbranných mas na vojáky 
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způsobil by i en zcela zbytečné krveprolití. V ně
kolika málo jedincích, již byli informováni 
anebo tušili alespoň vnitřní souvislost událostí, 
převažovala starost, aby touto samovolnou akcí 
neutrpěla snad společná věc. V celku však vě
domí vlastní bezmocnosti, jež vojenská moc dala 
pražskému obyvatelstvu tak silně pocítiti, vyvo
lalo účinek právě opačný, neŽ jaký vojáci před
pokládali. Výsledek vojenského manévrování na 
pražských ulicích nebyl snad strach před státní 
mocí, nýbrž pevné a rozhodné odhodlání dobo
jovati politický boj s monarchii tentokráte až 
do všech důsledků a nedati si palmu vítězství -
nyní již jistého - vytrhnouti z rukou na žádný 
způsob. 
Naše revoluce. III. Sv. 3-4. Jan Opočenský. 

Čes k á dek l a r a c e z e dne / 6. ř i j n a 
/918. 

Delegáti Klofáč, Staněk, Koerner, Tomášek a Za
hradník podali dne 16. října k společné vládě tento dotaz: 

Slavnostními prohlášeními, jež se opírala 
o jednotnou vůli československého národa, dále 
uznáním, jehož se dostalo československému ná
rodu mocnostmi válčícími s ústředními mocnostmi, 
dále mírovou nabídkou ze dne 5. října a konečně 
notou německé vlády ze dne 12. října byl podle 
našeho právního názoru utvořen právní stav, 
podle něhož československý národ se stal uzna
nou státněsamostatnou individualitou a českoslo
venský stát existentním. Pouze bližší provedeni 
tohoto nového státního útvaru bude předmětem 
mezinárodních ujednání. 

Nastává tedy nyní přechodné stadium, které 
potrvá až do konečného odloučení nového státu 
od dosavadní rakousko-uherské monarchie a do 
upravení mezinárodních styků nového státu 
k státním útvarům, i ež vzniknou na místě dnešní 
monarchie. 

Tento právě ustanovený právní stav nemůže 
zůstati bez vlivu na právní stav ústavy říšské 
a ústav obou říšských polovin a tím také na po
stavení českých poslanců a delegátů v parla
mentu a delegacích. 

Proto prohlašujeme, že se zúčastníme jednání 
delegací jen s výhradou tohoto našeho právního 
stanoviska a to jen fakticky, aniž bychom uzná
vali další platnosti ústavních zákonů z r. 1867, 
jimž ostatně českými poslanci ve slavnostních 
prohlášeních vždy bylo odpíráno. 
Poněvadž vznikem tohoto nového právního 

stavu pokojné přerušení styků našeho nového 
státu s ostatními územími rakousko-uherské mo
narchie jest nutné, tážeme se: 

1. Je společná vláda ochotna, konečně uvol
niti cestu k míru tím, že přenechá zahájení a 
provedení příměří a mírového jednání zástup
cům tohoto nového státu, kteří se ustaví jako 
samostatná vláda a zástupci druhých národů, 
obývajících v této říši? 

2. Je tato vláda ochotna okamžitě přeložiti 
veškeré československé pluky do jejich vlasti? 

Pro h 1 á š/ e n í Čech ů a / i h o s lov a n ů 
V delegačním zahraničním V jÍ

bor u dne / 7. ř i i n a I 9 I 8. 

Hned na počátku schůze prohlásil posL Ko
roš,,\... jménem českých a jihoslovanských 
delegátů: 

"Čeští a jihoslovanští členové zahraničního 
výboru delegace rakouské prohl~šu}í, o~v<?láva
jíce se na své dotazy v plenarm SChUZl dne 
15. října, že neodvolatelně setrvávají na tom, ž~ 
československá a jihoslovanská otázka může být! 
uspokoj ivě řešena i en na všeobecné mírové 
konferenci. 

Slovenští naši bratři vědí nej lépe, co zname
nají svobody Maďary jim. slibované,. poněvad~ 
zkusili sami na svém těle, lak vypada maďarsky 
národnostní zákon v maďarské národnostní 
praxi. Oni vědí také, že národ .český m~l:uje ~lo
venčinu stejně jako mateřský Jazyk SVU) a ces
kému lidu bude největší radostí,. k~yž za~e~
pečí bratřím Slovákům všeche!: Jel~ch ~:,eraz 
i všechno, čeho k svému rozvoJl P?trebull, 'po
něvadž věří, že takovéto bratrské sjedn?cem ve 
společném státě, vzájemná láska v~e~h .Jeho o~
větví je nejlepší zárukou nové, veh~e J~zykoy~, 
hospodářské a kulturní budoucnosh naseho na
roda československého. 

Národ český pak vůbec nechtěl a nikdy nebude 
nÚodnostně nebo kulturně utlačovati žá~né 
druhé národnosti ve státě československem. 
Všechny jeho tradice, jeho vlastní utrpení ~ de
mokratické složení jeho státu jsou toho neJbez-

Se zřením na to, i akož í proto, že před ozná
mením odpovědi Wilsonovy na rakousko-uhe:-," 
skou mírovou nabídku každá rozprava o na
vrzích obsažených v císařském manifestu dnes 
oznámeném jeví se bez ceny, odmítáme každou 
diskusi jako zbytečnou." 

Venkov ze dne 18. října 1918. 

Národní vf;bor a rakouská 
a u t o n o m i e. 

20. X. 1918. 

Prohlášení Národního výboru. 

Národní výbor schvaluje ro.zho~~utí. i?resi~i~ 
Českého svazu, kterým odmíta veSKere 1 ed~am 
o znovuzřízení vnitřních poměrů rakouskyc~. 
Národní výbor s největší rozhodností J;>r<?testuje 
proti nej nověj šímu pokusu rozt~~x:ouh J ednolu 
národa československého a ohrozlh jednotu a ne
dilnost zemí českých, Národní výbor a s ním 
bezvýj imečně veškeren český lid nezlomně }rvá 
na stanovisku, že s Vídní není pro ~eský narod 
žádného jednání o í eho budoucnosh. 

Česká otázka přestala býti otázkou úpravy Ra
kousko-Uherska, stala se otázkou mezinárodní, 
a se všemi otázkami světovými společně bude 
řešena. Ona nemůže také býti řešena bez sou
hlasu a dorozumění i s onou mezinárodně uzr:a -
nou částí národa, která se nachází mi~o hr~m~e 
české. Národní výbor má za svou povmno,st. l.m~
nem veškerého lidu českého znovU prohlaslh, ze 
není pro nás jiného řešení otázky ~eské, nežl~ 
naprostá státní samostatnost a neodVIslost vl~sh 
československých. Národní výbor proto pre~ 
tváří celé světové veřejnosti protestu)e rozhodne 
proti tomu, aby se strany ma~arské y~ylo svěvt~ 
namlouváno, že slovenští naŠI bratn nechte jl 
s národem, jehož jsou nerozlučnou větvi, t~o: 
řiti jeden národní a státní celek. Slovacl, 
trýznění a umlčovaní bezpříkl~dx:ý.m maďa::
ským násHnictvím, nemohou prOjeVIti svobodne, 
co je jich přáním, nemají-li .:ozmýšlet~ o,~a
d'arské svobodě a demokrahcnosh v zalanch. 
Projevy, vynucené pod vojenským. tlakem n~
mohou platiti ve světě, jenž má být! vybudovan 
na zásadách poctivé demokraci: a napros~~ sv~
body všech národů, za nefalsovanou vuli na
roda. třeba by se ověšovala zvučnými jmény 
plebiscitu. 

pečněj ší zárukou. "v " 

Národní výbor obrací se k celemu narodu ce,,: 
koslovenskému s důtklivou žá~ostí, a.by v ~::;?-e 
a neoblomně vytrval na tom, co Jest ne)svete)Slm 
přesvědčením a vůlí každého věrného. Čecha, a?y 
důvěřoval, že Národní výbor, kte:ý Je ~nes J~
diným legálním představitelem .vule celeho ~a: 
roda Československého a všech I eh~ ,str a?, UCll~.l 
všechno, čeho je třeba, abychom d~sh sveho n,eJ
vyššího cíle: šťastné budoucnost! svobodneho 
národa československého. 

C. Merhouf: Dokumenty našeho osvobození. 1919. 

P r V n í r O z k a z. 
V poradě, kterou jsme měli k večeru 27. ,října 

1918 v přívětivém příbytku sochaře Jllldr~ 
Čapka v Dejvicích a v níž jsme opětně zkotu;tal~ 
dosavadní ozbrojené síly své í posádky prazske 
a zejména plán na obsazeni strategických b.?d~ 
Prahy, byli jsme asi P,o 1/26. h.?d',~áhle vyruse~l 
pol. komisařem Bubmkem. Prlllasel. zpravu, ze 
se' právě odváží místodržitelský archIV z ~~do~y 
místodržitelské a že tou dobou bude pz vuz 
s . archivem asi na nádraží. Na kterém, nevěděl. 

Hlava naše sekretář Sis, jemuž ostatně tato 
návštěva platila, vyslec~l Bu~n~k0.vY ~i?rá~ 
v druhém pokoji. Po chvíh se vrahl, Jakoz 1 un-
cený posel - hledal ,totiž ~ísye na V!:l.O~rade~h 
v jeho bytě, na Novem meste u Raslllu a b~ 
ví, kde jinde - a rekapitul

o
oval ,nám, (ČapkOVI 

a mně) celou zprávu. Po pulhodlllovem. rozho: 
voru o ní dohodli jsme se na tomto: ArchIV mUSl 
býti zadržen v Pra;e stůj .c~ stt!j. yJe. nutno zí
skati čas. Aspoň tn dny Jej zadrzeh v Praz;, 
Ať jíž vůz posunou ~a slepo.u kol~i nebo. nay ne
jakou vlečku do prumysloveho zavodu, )enz by 
byl v rukou našich spolehlivtch H~~" y~ebo do 
něj akého skladiště. Bude na zele~mca!lch, ~by 
ukázali co dovedou a aby byl podan důkaz, Jak 
rozvětv~ná i e naše organisace a jak funguj e. 
A bude-li vagon a archiv vojensky střež,en a v<?~,
sazen bude sice situace mnohem sVlzelne) Sl, 

ale i ~ tomto případě musí se dosíci zdržení va
gonů buď hned na nádraží pražském anebo n~ 
některé stanici mimopražské, na př. na tratI 

. před Zdicemi, Příbramí a pod. Od myšlenky po-
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užíti k tomuto zadržení násilí a způsobiti even
tuálně krveprolití, zatím se opustí. 

Ostatně v této chvílí je nejdůležitější zjistiti 
na kte;é l!'ádr?-ží vůz s archivem byl doprave~ 
a zdah a Jak Je střežen.. . 

.Poydle tét~ úra~y rozdělili jsme si úlohy: ko
mlsar Bubmk odjede na nádraží Masarykovo 
po případě Wilsonovo, aby vyhledal službu ko~ 
najícího nádražního úředníka, prohlásil se mu 
za d.ůvěrníka Národního výboru a vypátral okol
nostI, o které nám šlo. Zároveň bylo uloženo, 
~~y vyhledal naše důvěrníky mezi železničními 
uredmky a tyto o našich úmyslech informovaL 
Pro případ, že bylo nebezpečí prodlení a že 
by vagon s archivem měl ještě večer nebo v noci 
~ýti zařazen do vlaku na Vídeň, bylo mu ulo
zeno, .aby sám se službu konajícím úředníkem 
smluvll, Jakby se dalo odvezení archivu zabrá
niti. Mne vyzvali, abych dojel do kanceláře Ná
rodr;ího výboru v Obecním domě, vzal si dopisní 
paplry s označením Národní výbor českoslo
venský, jakož i úřední razítko Národního výboru 
a vystavil písemní legitimaci pro komisaře Bub
níka. Všichni pak měli jsme se sej íti ve vinárně 
v Jindřišské ulici, kde budeme na sebe čekati 
až do 12. hodiny noční. To se také vše stalo. 

Komisař Bubník zjistil řadu důležitých okol
ností, ale konečného výsledku před rozchodem 
jsme se nedočkali. 

Náš věrný ,a do?r~ slt;ha Mareš byl už před 
8 . .?od., na s~em mIste a Jako obvykle přinesl mi 
veskere novmy a týdeníky. Jednatel Národního 
výboru dr. Soukup měl přijíti o 9. hodině jak 
~.~dy činil, a na půl 10. hod. byla ustan~vena 
J1Z od soboty schůzka členů Národního výboru. 

}táno. dne 28. října 1918 k 9. hod. přišel do 
Nar. vyboru Frant. Modráček. Sdělil se mnou 
že ?a vršovickém nádraží stojí vagon s místo~ 
držItelským archivem, že je obsazen a střežen 
policií a že si přichází vyžádati instrukce N á
rodního výboru, co by ve věci té měl zaříditi 
Uznával, že archiv tento je pro nás dosti značné 
ceny, že o však by nedop~;učoval, aby pro něj 
snad zpusobeno bylo neJ,aké krveprolití, bez 
~terého by se asi zadržení vagonu neobešlo. Řekl 
Jsem mu, že názor můj je asi týž, že však bude 
nutno, aby vyčkal příchodu členů Národního vý
boru, kteří zá chvíli přijdou. Asi po čtvrt hodině 
volal jsem Národní listy. Telefonní centrála 
pražská, která telefonu Národního výboru proje
yovala jižvPo 2 měsíce zvláštní pozornost a spo
!?:,a!a nase rozhovory okamžitě a přesně (snad 
liZ Jako telefony státní), tentokrát hlásila, že 
Národní listy jsou stále meziměstsky obsazeny. 
Konečně o půl desáté hlásil se dr. Chytil, jenž 
v té době podával již po přání dra Rašína po
ky~y větším venkovským městům o tom, jak se 
maJl tohoto dne chovat. Vyžádal jsem si 
k telefonu redaktora Síse, sdělil s ním informace 
Modráčkovy a požádal za rozhodnutí co mám 
zaříditi. ' 

. .'ZPoHcie musí vagon .s archivem opustiti. Na 
J epch místo nastoupí železničáři, i kdyby krev 
téci měla. Dnes pány situace budeme my." To 
byla odpověď Sísova a to byl můj první rozkaz, 
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který jsem jako tajemník Národního výboru dne 
28. říj~a 1?18 ob~rž.e~y av~}ehož duchu bylo po
~!upovan? ~ v nel~nhctelslch a nejnebezpečněj;., 
slch hodmach celeho dne, zejména v hodinách 
odpoledních a večerních, aniž bylo prolito 
kapky krve. 
Dr. Fr. Stašek. Národní listy dne 28. října 1923. 

A n t. Šve h I a o sv ém 28. ř íj nu. 

... Několik dní po 28. říjnu - tuším v so
b~tu 3. list~padu - vypravoval mi tehdejší 
pre~~,eda Narodního výboru Švehla o svém 
28. rlJnu.' 
~á~o ,v pondělí 2~. října 1918 se dělal válečný 

Obl1~1 us!av. za predchozího souhlasu VQjáků. 
Take Welsskrrchner o tom věděl - přes Tusara. 
'Chtěl jsem sesadit ředitele, nikomu nic neřekl 
a šel d~ válečného ústavu s drem Soukupem. 
~ezn,al. J~em ústavu .předtím a nebyl si jist 
ceskyml cleny. Dal Jsem si zavolati ředitele 
n:í~tódržitelského radu Schwarze, a spustil n~ 
neJ: "Pane místodržitelský rado, přišel jsem, 
ab.ych ,:ám. prohl~sil, že dnešním dnem přej ímá 
N.,arodm y vy'bo; ysechnu úpravu věcí aprovisač
n:~h a pr~J1ma ustav ?o své správy." A hned na 
ne},. z~ah se podvolUje a aby ~volal personál a 
oznamtl mu to. Schwarz stál Jako člověk pře
kvapený věcí, pro niž neměl v životě analogie 
a - mlčel. 

"Pane, já spěchám, svolejte mi personáll" 
On svolal personál asi 54 oddělení a ze všech 

kanceláří hrnuli se všichni zaměstnanci větši
nou židé. U dělal j sem si narychlo i ako~si řeč: 
"Prohlašuji vám, že správa tohoto podniku pře
ch,ází .s .~ývalé rakousk~ v:l~dy na československý 
stat, }eJz zde zastupuji ja. Ponechávám orgány 
bývalé rakouské vlády, pokud se atd. 

... Prohlašuji, že jste zbaveni všech závazků 
vůči rakouské vládě a beru vás do slibu. Kdo 
nechce, nemusí." 

Tehdy jsem ještě nevěděl, že přijde kapitu
lace vOJ ska. Ale přemýšlel j sem o tom, že první 
podmínkou je aprovisace pak teprve že se mů· 
žeme odvážit konfliktu s vládou. Bylo nutno 
okupo,:,a!i celý problém žaludku, aby byly možny 
represahe. Abychom se stali partnery s vládou. 
Dosud jsme byli beze zbraní. Vojsko, dráha, 
pošty, soudy - vše bylo v jejich rukou. Proto 
bylo nu.tno řešiti otá,zku žalu?kovou a proto jsem 
Sl myshl dohodnoutI se s VOJáky. Do soboty do
hodnul jsem se s Kestrankem, se Stuschem a také 
s Vídní. Chytali jsme telegramy Vídně s Berlí
nem a cítili jsme, že fronta praská - minulý 
týden ,byl ~u Ar: s námi vyjednávat. A tak jsem 
Sl umm~l~ ze nejprve ~spokojím vojáky, pak to 
hudu mItl kryté ve Vídni, a místodržitele že už 
zlomím. 

Všichni zaměstnanci obilního ústavu složili 
přísahu na československý stát. Slavnostní for
mulí, kterou jsem si narychlo udělat jsem jich 

,zbavil slibu. Jakýsi Franta jel hned do Vídně 
a tam podnikal kroky proti nám. Když jsme šli 
z obilního ústavu, slyšeli jsme zprávu, ve které 

nebylo nic, než nabídka na mír. Pak jsme se 
sešli a já jsem hlásil ostatním, co jsem provedl. 
Rašín chvíli rozčileně pobíhal a potom povídá: 
"Poj ďme na místodržitelství, má-li zprávu místo
držitel." Nebyl doma, jeho zástupce - koukal. 

Já povídám: "Já vás sesadím, buď budete věci 
držet, než přijde místodržitel a budete nám zá
rukou, že se nic nestane, nebo vás zbavím 
místa," 

On hned začalo svém češství a že tento ... 
že se hned spojí s Vídní a poví, co se děje. šli 
isme k Schonbornovi a pak do Národního vý
boru; bylo asi okolo dvanácté hodiny. 
Měli jsme všichni myšlenku: klid, aby nebylo 

krveprolití a uvažovali jsme, co vše musíme 
dělat, aby se nic nestalo. Československý stát 
vlastně prohlášen nebyl. Wiflter a Šrámek měli 
psáti prohlášení, psal je dr. Stašek, nyní odbo
rový rada v presidiu ministerské rady, tehdy ta
jemník Národního výboru, ale bylo příliš dlouhé. 
Řekli jsme, že musí být kratší. Vzpomněli jsme 
si na vojsko - tak honem do kasáren. O 5. hod. 
sedm lidi dělalo první zákon. Teprve dodatečně 
bylo sháněno plenum. 

Na moji otázku odpověděl dále předseda 
Švehla: "Nikdo nic nevěděl napřed. Na to není 
matematika - na to je nos. V úterý možná by 
bylo pozdě a v sobotu brzy, Dělal se kus hospo
dářské suverenity." 

Rozhovor náš přerušil telefon, který odvolal 
předsedu, Poslanec Šrámek doložil s úsměvem: 
"Pan předseda to trochu přibarvuje po svém -
ale v celku správně." V ulicích byl rozruch, vše 
si gratulovalo. Odtamtud šli jsme do Národního 
výboru, kde zasedala presidiálka; Národní výbor 
se vlastně na ničem neusnášel. 

Rozhovor nebyl ukončen. Předseda Švehla 
vrátil se od telefonu, ale zároveň počali se. schá
zeti členové presidia Národního výboru 
k obvyklé noční schůzce a v oživených kance
lářích zase nastal shon noční služby. 

Naše revoluce. ll. Sv. 2-4. 

~ 

Voj e n S k'ý pře V r a t v P r a z e .. 
... V stavbě starého Rakouska, nápadně již se 

nahýbající, objevily se důkladné trhliny. Trámy 
zpuchřelého krovu počaly se znenáhla uvolňo
vati, bylo slyšeti již praskot a dunivé rány lámají
cího se ústrojí. Tenkráte celý národ, jednomyslný 
ve své zatvrzelosti, sjednocený palčivou touhou 
po svržení pout, opíral se o stěny bortící se bu
dovy státní a všemi sílami, se žíravým vtipem 
na rtech a jásavou písní v hrdle tlačil ji v pro
. past, z níž není povstání ani návratu. 

Ej, jaké to byly chvíle veselé, jaká nálada ju
nácká, v niž jsme se ztápěli jako zpití v očekávání 
Svobody, která se k nám blížila mohutnými kroky 
za hřmění děl, třeskotu zbraní, v nějž zq,léhaly 
akordy husitského chorálu našich bohatýrských 
legií v cizině za nás zápasících. Konečně, ko
nečně zmizely poslední záchvaty pochybnosti, 
zbabělosti a národní proudy, s nimiž nám bylo 
zoufale mnohdy zápasiti, skety a zlí sýčkové 
ztratili se z obzoru, na němž se octl národ, při
pravený k rozhodnému odboji a k poslední ráně 
tyr~skémonarchii. 
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Jakkoliv zprávy přicházející z ciziny odsuno
valy katastrofu až někdy do jara, u nás vše již 
spělo k brzkému konci. Autorita vlády rakouské 
nadobro již zmizela, s Austrií již nikdo nepo
čítal, velezrádné a revoluční písně a řeči nesly 
se vzduchem, naplněným vzdorem a opovržením. 
Státní aparát držel se na českém území jen po
mocí cizích vojsk, jež sem poslední dobou byla 
zimničně stahována ze všech končin říše. 

Praha byla plná Maďarů a německých vo
jáků z Chebu a Vídně, kteří voděni na postrach 
po ulicích v šišácích plechových a se stroj nimi 
puškami. K 14. říjnu proveden s nimi celý ma
névr na pražských náměstích. Pražský lid sle
doval tyto strašáky se svým charakterickým 
úsměvem a řízným vtipem, aniž se dal ve svém 
odhodlání tím zastrašiti. 

V Národním výboru byl veselý chaos, udá
losti řítily se s přílišnou prudkostí, než aby 
bylo bývalo možno zahájiti nějakou soustavnou 
'práci. Byli jsme vpravdě překvapeni tím 
rychlým spádem a stáli jsme nepřipraveni před 
tím, co přijíti mělo. V posledním teprve okamžiku 
ja,H jsme se porůznu připravovati půdu novým 
událostem, MaHie byla při práci, jala se horlivě 
revidovati návrhy ústavy, k čemuž jí za podklad 
sloužila práce dra Ferd. Pantůčka, jednoho 
ze vzácných našIch lidí, který, tráviv celé období 
války v samém jícnu válečné sopky jako rada 
správního dvoru soudního ve Vídní, zachoval si 
svoji víru v naše vítězství. Pracuje na ustrojení 
českého státu a v stálém styku s Maffií, pomá
hal jí ochotně a vydatně v práci revoluční. Byly 
to povznášející porady, v nichž jsme přenášeli 
nejbujnější sny v pevný útvar příštího státu,· 
jejž jsme zřeli v určitých již konturách před 
námi se zdvíhati v oslňujícím lesku našich před
stav a zbožných tužeb ... Byli to dr. Franta, 
dr. Kramář, Kvapil, dr. Pospíšil, dr. Preiss, 
dr. Rašín, dr. Šámal a já, kteří jsme se scházeli 
co den a vedli pohnuté debaty o novém ústroji 
svobodného státu českého na podkladě republi
kánském a upravovali kostru jeho podle svých 
názorů, jak nám je diktovala vroucí láska k čes
kému lidu a naše demokratické cítění. 

Pomýšleno ovšem také na jiné úkoly pro blížící 
se převrat se zřetelem na všechny možné pří
pady. Praha byla zaplavena nejen cizáckým 
vojskem. ale i jinými nebezpečnými živly, které 
mohly snadno zkřížiti naše plány. Byloť tu ještě 
na tisíce polských židů všech špatností schop
ných, byly tu í masy podezřelých zjevů, čekají
cích na první příležitost k plenu a loupežím, 
byla tu během války nahromaděná zoufalost, 
bída a nenávist, jež mohla vyvolati pohromy ne· 
dozírné. Bylo i počítati s odporem Němců a 
různých rakušáckých stvůr, kteří všichni se 
drželi .houževnatě trůnu a monarchie v strachu 
o svoji dosavadní. převahu a nadvládu a vy
dřené statky. Tomu bylo nutno čeliti a zabezpe
čiti se i proti brannému odporu, ač nám tanul 
na mysli předevšímklídný, důstojný, žádnými 
násilnostmi neposkvrněný převrat. Mysli naše 
upínaly se hlavně na Sokolstvo, jehož řady byly 
sice valně prořidlé odchodem veškeré mládeže 
i mužstva zbraně schopného na pole válečné, ale 
přece jen zbýval kádr ukázněný, zorganisovaný, 
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odhodlaný postaviti se v služby národa ve chvíli 
rozhodné. Vždyť již ve válce osnovány plány re
voluční a pomýšleno na branné zakročení, kdyby 
potřeba toho nastala a poslední doba opět 
umožnila zvýšenou účast a činnost v jednotách. 
y laz~retech sokolských nashromážděny pušky 
1 střehvo, s kterým ranění a nemocní byli sem 
d?pravováni - mimo to navázány styky s po
sadkou, pokud s ní bylo možno počítati. V práci 
té byl mi po ruce výborný br. Očenášek, který 
byl ve spojení zejména s praporem zákopnickým 
v Karlíně, jenž měl k disposici 500 pušek zásob
ních, a mimo to jednáno se spolehlivým muž
stvem ve vojenských skladištích muničních. Po
čátkem října vyhledal mne rytmistr Rošický, 
který jménem českého důstojnického sdružení 
nabídl mně přispění pro případ převratu. *) Pro
střednictvím důvěrníků sokolských zdařilo se 
zjistiti si ~tav ostatních posádek a zásob vojen
ských v Cechách a na Moravě a zajistiti tam 
oporu v řadách mužstva i důstojníků, Pracovalo 
se tak s horečným úsilím na různých stranách. 
Technický odbor České obce sokolské, skláda
jící se ze zkušených oddaných sil v čele s náčel
níkem svým drem Jindř. Vaníčkem, tvořil ho
tový sokolský generální štáb, i uloženo mu uči-
niti disposice k případnému zakročení. ' 

Zatím věci chýlily se k rozhodnému okamžiku, 
události řítily se nezádržným tempem vpřed. 
Národní výbor měl co držeti rozpálené hlavy 
od předčasných pokusů k uvarování zbytečného 
~~vep:olití a ~ásilností,. zatím co poselstvo jeho 
lIZ spelo do Svýcar k Jednání s dohodou o zří
zení samostatného československého státu. 
Fronta jižní i západní se již hroutila a nastával 
šílený ústup statisíců, tísněných ohněm dohodo
~ých voj sk - rozčilení v Praze i venku se stup
novalo den co den - když tu náhle došlo dne 
28. října ke kapitulaci Rakouska bezpodmíneč
nÝ,T? při!etí~ Wilsonových návrhů, jimiž pro
blasena 1 nase samostatnost ve vlastním státu. 

V předvečer památného toho dne konali isme 
poradu o obsazení Prahy a důležitých bodů, jež 
měly sloužiti jako základny okupační, ač nikdo 
z nás ještě netušil, co nastane druhého dne. 
Bděl i sem a pracoval do pozdní noci ve své 

pracovně, když kol 3. hodiny ranní zadrnčel 
telefon a hlásil se dr. Rašín. "Příteli, zítra to 
praskne, Rakousko kapitulovalo, učiňte všechny 
přípravy pro revoluci!" Vzal jsem zprávu tu na 
vědomí a zahájil ihned kroky. Telefonem zaslal 
jsem na všechny strany zprávy a pokyny k naší 
mobilisaci. Ještě v noci docházely odpovědi a 
~právy, takže jsem jíž ráno mohl dru Rašínovi, 
Jenž se dotazoval, oznámiti, že přípravy jsou 
provedeny. Náčelníci župní obdrželi rozkazy a 
rozběhli se po jednotách, aby připravili členstvo 
na nadcházej ící události. 

Praha probírala se již z husté mlhy, netušíc 
překvapení, jež se chystalo. Ulice poskytovaly 
obraz chmurného podzimního rána, chodci be2: 
zájmu spěchali za svým povoláním, jak obyčejně 
v dusné atmosféře válečné. Noviny ranní i po
lední přinesly zprávy s bojiště o přechodu 

*l Viz podrobnou zprávu, uveřejněnou v "Demokracii" 
č. 52, 54, 55, 56, 59 a 60. 
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Piavy italskými vojsky, o pádu Kragujevce a 
přechodu Dunaje Francouzi, o vpádu Rumunů 
do Besarabie - o jmenování nového minister
stva Lammaschova a rakouské nabídce separát
ního mírového í ednání - vesměs události 
prvního řádu, jež však již nepřekvapily. Lid náš 
vzhlížel klidně na toto hrůzostrašné drama 
y úloz~. t~pn~ho diváka válečného divadla, jist 
Jsa urcltym Jeho zakončením. Má prvá cesta 
vedla do místností Národního výboru v Obecním 
domě, jež byly opuštěny; jen pilný, podivu
hodný .dr. Stašek zaměstnán byl pracemi, jež se 
tu na Jeho hlavu hrnuly. Zpráva úřední o kapi
tulaci dosud nedošla. Objel jsem v automobilu 
Prahu, učinil nutná opatření a vracel se domů, 
když ulice náhle se počaly plniti lidem, v němž 
již trousily se zprávy o nastávajícím konci. 
Hloučky rostly v zástupy, jež táhly městem, zpí
vajíce a jásajíce, ač dosud žádný neměl určitých 
zpráv. 

Na prkně "Nár. politiky" vyvěsili oznámení, 
že uzavřeno příměří, ale plakát byl ihned stráž
níky strhán. Do redakcí došly k 11. hodině 
telegramy o přijetí Wilsonova návrhu Ra
kouskem, a zpráva o tom letěla jiskrou elek
trickou do ulic, působíc všude nevylíčitelné 
nadšení. Jako na povel vynořily se veselé pra
pory se střech domů a ulice rozzvučely se j á
savým zpěvem v slzách tonoucího lidu. 

Vrátiv sa domů, dostal jsem telefonem výzvu 
od dra Staška, abych se okamžitě dostavil do 
Národního výboru. Oblékl j sem rychle kroj so
kolský a spěchal do Obecního domu, jenž ob
stoupen byl nepřehlednou masou hlučícího, zpí
vajícího lidu. Stěží jsem se prodral ke vchodu, 
kterýmž jednou stranou se valil nekonečný proud 
do budovy, druhou vycházeje. Líd žádal za bez
pečné bližší zprávy, jež mu dány vývěsky na 
rozích, přinášejícími doslovné znění kapitulace 
rakouské. Byly to okamžiky a výj evy drama
tické síly, strhující vše v ohnivý projev zadosti
učinění za všechna dlouhá léta útrap a ponížení. 
Konečně sešel se Národní výbor a rozděleny 

funkce k převzetí správy zemské, při čemž mně 
připadlo ujmouti se vojenského velitelství. Za 
malou chvíli octly se již na rozích plakáty, povo
lávající členstvo jednot sokolských do tělocvičen, 
kdež mu bude vyčkati dalších pokynů. Na 
6 hodin večer svolána úrada zástupců sokol
ských, pozváni tam i del€\gáti dělnických jednot 
tělocvičných i studentů a usneseno vydati vy- ď 
zvání k sestavení dobrovolné stráže, i ež měla 
obsaditi a střežiti důležité body a objekty. Zří
zeno ústřední velení a permanentní služba na 
:-adnici staroměstské, odkud vysílány rozkazy do 
jednot a řízen veškerý postup ochranné služby. 
Již o 6. hod. večer objevily se na ulicích silné 
hlídky, jež procházely Prahou, bouřlivě na všech 
stranách vítány, působíce uklidňujícím dojmem' 
bezpečnosti. 

Občanstvo zřelo v úkazu tom známky po
řádku a počátky organisace služby veřejné a 
ochotně _přicházelo vstříc všem pokynům a opa
třením. Slo nyní o převzetí moci voj enské z rukou 
dosavadních držitelů, kteří zřejmě nechtěli roz
uměti převratu před zraky jejích se odehrávají
címu. Na Staroměstském náměstí učiněn v hodi-

nách odpoledních pokus zatlačit lid maďarským 
vojskem, a bylo by došlo zajisté k hroznému 
krveprolití, kdyby k zakročení dra Mattuše a 
dra Soukupa nebyl velitel pražské posádky, ge
nerál Zanantoni, býval přinucen vojsko z ulic 
odvolati na záruku Národního výboru, že o klid 
a pořádek je postaráno. 

U dělil j sem rytmistru Rošickému, který byl 
ihned po ruce, rozkaz, aby české důstojnictvo 
i mužstvo shromáždilo se večer na Žofíně k při
jetí instrukcí. Výzva prolétla městem a již za 
hodinu valily se ulicemi proudy voj enské k Žo
Hnu. Byli to vojáci, meškající tu na dovolené, 
nemocní z lazaretů, invalidé, různí voj enští za
městnanci, kteří radostně spěli, aby nabídli 
pomoc svoji v prvých okamžicích rodící se re
publice. V 8 hodin večer odebral j sem se s po
slancem Stříbrným a Johanisem na Žofín, v jehož 
sále shromáždilo se již na tisíce důstojníků všech 
hodností, kteří nadšenými proj evy provázeli 
výzvu, volající je k službě národní. Sestaven tu 
ihned výbor a utvořeny prvé sbory dobrovolné 
v čele s 50 důstojníky, které převzaly strážní 
službu v městě, mezitím co sokolské oddíly ob
sazovaly důležitý bod za bodem na poště, dra
hách, skladištích a pod. 

Ze Žofína odebral j sem se s drem Soukupem 
na zemské vojenské velitelství. Tam stihli jsme 
pohro!lladě generální štáb s velícím generálem 
Kestrankem, gen. Zanantonim, radící se o tom, 
jak zakročiti proti vzmáhající se rebelii. Příchod 
náš způsobil značné překvapení. Ten obávaný 
Kestranek, před nímž se třásly jindy celé pluky 
vojenské, stál tu zdrcen, pln rozpaků, a upíral 
na mne bolestné zraky, očekávaje z úst mých 
nějakého rozřešení záhady. Oznámil jsem mu, 
že na základě rakouské demise prohlásil N á
rodní výbor samostatnost našeho státu a že 
jsem zplnomocněn, abych převzal vojenské ve
lení nad českými vojsky. Generál po mých slo
vech rozhlédl se po své družině, jež stála zara
žena kol dlouhého zeleného stolu, i edni zamra
čení, druzí zsinalí a zlostí se chvějící, jiní plni 
úzkosti a bázně. Pověstný plukovník Stusche, 
zloduch Keshankův, bledý v tvářích a zmodra
lých rtů, cosi našeptával generálovi, který nás 
vyzval, abychom usedli k poradě. "Jak si to 
vlastně, pane doktore, myslíte? Jsem sluha cí
sařův a bez i eho rozkazů nemohu s místa svého 
ustoupit. Ostatně zde je posádka z Uher a z Ra
kous, která mně bezpodmínečně podléhá." 

"Musím trvati na příkazu mi daném, který je 
pro mne v této chvíli jedině rozhodující," od
větil jsem. "Upozorňuji vás, že by každý odpor 
mohl vyvolati hrozné následky, jež by padly na 
hlavu vaši a vaší družiny. Velení nad cizími 
voj sky bude vám ponecháno - ale naše voj sko 
vám již nenáleží." 

Generál nerozhodný, bezradný, se zdvihl a 
odstoupil s ostatními k úradě. Mezitím před bu
dovou hromadily se zástupy, a Sokolové snažili 
se zjednati si přístup do budovy. Než se kdo na
dál, byli v průj ezdě a na schodišti ~ stráž, ne
majíc rozkazů, propouštěla je dovnitř, takže bu
dova byla jimi za málo minut klidně okupována. 
To doneslo se ovšem do porady generálního 
štábu a působilo zdrcujícím dojmem. 

'* 

"Co to znamená 7" obrátil se ke mně gen. Ke. 
stranek, "doposud jsem já zde pánem a 
velitelem." 

"Je to k vaší osobní ochraně, pane generále. 
Ručím vám za bezpečnost vaší osoby, pokud vy
hovíte mému vyzváni. II ' 

Po nové úradě generál se vrátil a prohlásil: 
"Musím hájiti svoji osobu a svoji čest. Příná
šíte-li mi vyzvání Národního výboru, dobře, chci 
s ním jednati, abych učinil zadost svému svě'; 
domL" 

"Jsem ochoten vás doprovodit do schůze Ná
rodního výboru, který právě zasedá v Obecním 
domě." 

"Ale í ak se tam dostanu? Vždyť ulice j ~ou 
plny rozčileného davu. Mohl bych býti insul:. 
tován.', 
"Nemějte obavy, povezu vás ve svém automo

bilu. Nikdo na vás nesáhne." 
"Když mi to zaručujete, pojedu, a pan ge

nerál Zanantoni mne doprovodÍ-" 
Tak se i stalo. 

< Rozčilen a chvěj e se, sestoupil generál po 
schodech plných Sokolů a odbojných důstojníků 
do automobilu a s ním generál Zanantoni, plu
kovník Stusche a plukovník Feueregger. Obe
censtvo, vidouc důstojníky v našem průvodu a 
byvši ubezpečeno, že ne oni nás, ale my je od .. 
vážíme, klidně ustoupilo a učinilo cestu, provo
lávajíc nám "Nazdar!" 

Před odjezdem dal isem příkazy několika pří
tomným našim důstojníkům i Sokolům, aby 
střehU budovy, kteří také po celou noc tu bděli 
až do nových rozkazů. 

Jeli jsme Prahou jásající a zpívající, stápě
j ící se v nadšeném opoj ení z nenadálého osvo
bození. Byl to obraz a dojem nezapomenutelný. 
Průvod náš působil ovšem všeobecné vzrušení, 
byl různě vykládán, ale ani i eden rušivý tón ne
zazněl z davů. 

Stěží prodrali jsme se zástupy lidu, obklopu
jícími Obecní dům, skvící se v záplavě světel. 

Vedl jsem generála a jeho družinu širokým 
schodištěm středem mlčících zástupů do míst
ností Pánského klubu, v jehož salonu zasedal 
Národní výbor s místopředsedou Švehlou v čele. 
Pánové, byvše pozdraveni, usedli, a zahájeno 
jednání, pod jehož dojmem generál Kestranek 
úplně povolil. Bylo sjednáno, že ponechá sobě 
prozatím vedení a správu cizích vojsk, ale 
ostatní správa vojenská že přechází do rukou 
Národního výboru, který mne jmenoval nej
vyšším správcem českých voj sk. Voj enská po
sádka wmo to mně měla býti dána k disposici 
pro udržení klidu a pořádku, Polní maršálek 
Zanantoni vydati měl následující rozkaz: "Aby 
byl zachován pokoj a pořádek, budou od zítřka 
sokolskému sdružení Národního výboru přidě
leny vojenské osoby (důstojníci, praporčíci a 
mužstvo), kteří budou označeni kokardami ná:' 
rodních barev nebo páskami v těchto barvách. 
Právo disponovati těmito vojenskými osobami 
budou míti zástupci sokolského sdružení. V 0-

jenské osoby takto označené buďtež respekto-

331 



yány.*) ~še.chny: ostatní vojenské osoby a vojsko 
JSOU odkazany Jen na rozkazy vojenského sta
~ičního vel!!e.lstv~, 'které bude postupovati, pokud 
Jde o pouzlh vOJska,") v souhlasu s Národním 
výborem. Vyt:hne-li vojsko, aby zachovalo klid, 
budou mu přIděleny na místě politických úřed
níků orgány Národního výboru. 

,Tak smluveno po delším rokování a sděleno 
ihned národu, čekajícímu venku na rozhodnutí. 
Zmořen jednáním a dojmy tohoto dne opouštěl 
generál Kestřánek se svým průvodem místnosti 
Kl~bu,. vyž~dav si pro sebe i pro ostatní sokolský 
glejt, )ehoz se mu ovšem dostalo. Ba při od
chodu byl lidem před Obecním domem shro
~ážděným ještě pozdravován. Bylo zapomenuto 
Ihned všechno příkoří a útisk, radost z osvobo
zení potlačila všechen hněv a zlobu a dala 
průchod povznesené náladě dneška. 

Vydal jsem se na objížďku Prahou, kterou 
procházely ozbrojené již čety sokolské i vo
Jens~é, dů!e~ité budovy, zejména německé domy 
a vOJenske ustavy opatřeny již hlídkami sokol. 
skýr;ti. - Pr~ha byla v našich bezpečných 
rukach a oddavala se s celým srdcem svému 
velkému štěstí. ~ -Tak se skončil první den naší 
Svobody. 
Naše revoluce. ll. Sv, 2-4. Dr. JoseF Scheiner. 
Národní listy dne 28. října 1918. 

N á rod n í V & bor a 2 8. ř í jen. 

První zákon 
č e sk o s loven s k é h o stá t u. 

... Národní výbor zahájil své úřadování dne 
20. července 1918 ve dvou místnostech Obec
ního ,domu v Praze v třetím poschodí, kteréžto 
pokOje byly mu poskytnuty klubem anglickým. 
Vedení kanceláře vřevzal jednatel Národního 
:výboru ,dr. František Soukup a tajemníkem byl 
Jmenovan dr. Frani. Stašek, obecní tajemník 
z Břevnova. 

, . ,Prá~e Národního výboru byla zahájena se vší 
mtenslt0t; . Kromě presidia počaly se vším úsilím 
pracovab také komise ústavní, hospodářská 
zahraniční, finanční, menšinová, sociálně-poli~ 
Hcká a tisková. 

Hlavní péčí Národního výboru v tomto stadiu 
?ylo, zříditi po všech českých a pokud možno 
1 y slovenskýc~ k:ajích spolehlivou, přísně dů
~e;nou orgamsacI odhodlaných lidí ze všech po
l~bcktc~ stran a 0J?~třiti potřebné prostředky 
fmancm. Byly to JIZ soustavně chystané při
p'rayy.pro revol~ční převrat, jehož příchod byl 
Jl~ty, Jeno~ ho~ma byla ještě nejista. V pora
dach se zastupcl úředníků a zřízenců všech ka
tegori~ dopravy byla provedena nejpodrobnější 
orgam~ace dop~~vní služby revoluční tak, aby 
v danem okamzlku mohla pracovati podle po-

*j Y}ozka,ze pol. podmaršá~ka Zananfoního, který byl 
skutecne vyd~ s datem 2.9. října, tato věta ještě pokra
č,:vala: ;,tak, Jako každý orgán bezpečnostního úřadu." 
YŘ~lravu Č. t. k. v "Nár. politice" z 30. října 1918. 

v ") Ve vy;~ané~ rozkaze je na tomto místě ještě vlo~ 
zeno: "atd.. Jmak text zde podaný úplně souhlasí 
II textem rozkazu, který by! uveřejněn v novinách. (Red,) 
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kynů Národního výboru, Také finanční akce 
byla prováděna podle plánu, zejména s ener
g1C~OU pomo,:í předsedy Svazu českých okresů 
CyrIlao Papouska. V poradách zástupců českých 
okr~su byl~. usne~eno; že okresy přispějí pro 
prvy rok cmnosh Narodního výboru určitou 
kvotou podle svých přirážek a hotovostí což 
řada okresů také splnila a práce Národníh~ vý
boru tím podstatně urychlila, Pokladníkem Ná
rodního výboru byl jmenován berní správce 
z Jičína Rudolf Chalupa. . 

P;-áce ~á~o~níhov,výboru byly připravovány 
na radu y~eSlCU~ Pocltalo. se s tím, že doba pře
yryatu pr,llde .nekdy v zImě, po případě až na 
Jyare.y Udalost:, měly však tak překotný průběh, 
z~ vse~?ny pnpravy Národního výboru byly jimi 
predshzeny. 

Dne 28. září došly zprávy o zdrcující porážce 
bulharských vojsk a kapitulaci Bulharska. V ne
děli dne 29. září konala se v Praze v Obecním 
d01l!ě za předs~dnidví dra Kr31máře společná 
schuze Narodmho výboru s ceským svazem 
poslaneckým a občanskými členy panské sně
movny. Na této konferenci bylo znovu zdůraz
něno, že národ náš nemá již nic společného s či. 
niteli, které postihuje ohrop1ná odpovědnost za 
hrůzy ~~!ečné a ~e setrvá na svém postupu, 
~echf prlJde cokoh. Celý tento projev byl zkon
fIskován a národ zase na několik hodin umlčen',") 

Dne 1. října 1918 sešla se poslanecká sně
movna říšské rady k prvé schůzi svého nového 
ale také již posledního zasedání. Byl to již par~ 
lament v agonii - soumrak Rakouska. Slo
vanští poslanci vznesli žádost samostatného za
stoupení svých národů na mírové konferenci. 

Dne 5. října obrátilo se Rakousko-Uhersko 
na ~poj.ené státy s prosbou, aby s ním a jeho 
s~oJencl ~yloo uzav!eno příměří na podkladě 
vsechprojevu pre~ndenta Wilsona. Monarchie 
letěla už do propasti. . 

Na den 14. října svolala hospodářská rada 
v Praze po všech městech a okresích veliké ma
nife~tace p:otestu proti vývozu potravin a uhlí, 
p~oh pustosyení český~h zemí a dalšímu vybíjení 
naroda. K tem to mamfestacím vydána byla pro
klamace, kterou sepsal dr. Soukup a do níž 
byl komisí socialistické rady, v níž zasedali dr. 
Franke, prof. dr. Krejčí, red. Stivín a dr. Šme
ral, po prvé vložen požadavek svobodné česko
sl~v~msk~ r e ? ~ b 1 i k y. .T ento otevřený od. 
?Oj ceskeho. delmdva proh vývozu, zdůrazněný 
Jeh~v repubI,lkánským p~.esvědčením: byl novým 
zmeremm sll v monarchu. Dne 14. října bylo také 
ještě v Praze a jiných městech komandováno 
vojsko se strojními puškami na ulice. Ale Vídeň 
neměla již odvahy, aby v krvi ubila to co se 
již řítilo kupředu ne zastavitelně jako Ia~ina. 

Dne 17. října stal se poslední zoufalý pokus 
v parlamentě o záchranu trůnu a monarchie. Byl 
vydán císařský manifest o federalisaci Ra
k~uska. Ra~ou~ko ~ělo býti rozděleno na čtyři 
n~ro~nostm staty. Ceský svaz poslanecký ve 
Vldm odmítl v tomto směru jakékoli jednání 

***) Následuje zmíněný projev, jejž viz též v Merhou
tových "Dokumentech našeho osvobozeni" (Praha 191.9) 
na str. 130-132. (Red.). 

s vládou a dynastií. V Praze konala se dne 
19. října schůze Národního výboru. Přes císař
ský manifest se přešlo k dennímu pořádku, Ale 
presidium Národního výboru se usneslo, že 
bude od tohoto dne v permanenci a celému Ná
rodnímu výboru byla uložena pohotovost. 
Obecní dům byl při této konferenci ještě ob
klopen vojskem se strojními puškami a prohlá
šení Národního výboru bylo konfiskováno."'} 

Téhož dne 19. října byla publikována odpověď 
presidenta IWilsona na mírovou nabídku c. k. 
vlády rakousko-uherské. President odmítl 
uznati pouhou autonomii národů v Rakousku. 
"Amerika uznala již Národní radu českosloven
skou za vládu válčící, mezi níž a Německem, 
jakož i Rakousko-Uherskem jest stav válečný 
a která je vybavena náležitou autoritou, říditi 
vojenské a politické věci Čechoslováků. - Také 
Jihoslované mají právo na svobodu." 

Dne 20. října došla do Prahy zpráva, že 
československá Národní rada v Paříži prohlásila 
formálně n e z á v i s los t n á rod a čes k o
s loven s k é h o, Tento historický dokument 
(z 18. října 1918) byl uveřejněn v Paříži a poslán 
Wilsonovi. 

Současně došel do Národního výboru též 
tento anglický telegram dra Beneše z Paříže"): 

"Informujte naše přátele v Praze ihned, že 
československá prozatímní vláda byla utvořena 
14. října 1918 na základě americké deklarace ze 
dne 3. září, úmluvy s Francií ze dne 28. září, 
úmluvy s Anglii z 3. září a úmluvy s ltalií, ozná
mené 3. t. m, 

Vláda jest ustavena takto: Masaryk, president 
vlády a ministerský předseda, Beneš, ministr 
pro finance, zahraniční a vnitřní záležitosti, ge
nerál štefánik, ministr války. 

Diplomatická zastoupení byla zřízena u brit
ské, italské, srbské a japonské vlády a v Rusku. 

Tři .ministři tvoří válečné ministerstvo. 
Jestliže po revoltách a zmatcích v Čechách 

se utvoří vláda, souhlasíme předem s Prahou 
s tím, že pojmeme tuto pražskou vládu do své, 
jak bylo ujednáno s pražskými vůdci, 

Jakákoliv vyjednávání s jejich strany s vídeň
skou a budapeštskou vládou jsou vyloučena, 
Smlouvy uzavřené drem Benešem s Anglií a 
Francií jsou velmi cenné a přesné. Beneš se 
právě vrátil z Halie, dospěv k dohodě s vládou 
stran smlouvy československých území s HaliL 
Tato smlouva jest téhož rázu jako smlouva 
s Francií, která výslovně uznává naši samo
statnost a naši vládu, 

My proto žádáme své přátele v Praze, aby 
stáli pevně a podporovali nás, jako my jsme 
podporovali dosud je." _ 

V této době bylo rozhodnuto, aby do svýcar 
odejela delegace Národního výboru pro' bez
prostřední ústní informace od delegátů česko
slovenské vlády v Paříži. 

*) Následuje text prohlášení, který víz též v Merhou
tových "Dokumentech našeho osvobození" na str. 145-147. 
(Red,) 

'*} Podle našich informaci telegram nebyl stylisován 
Drem Benéšem, nýbrž jedním z jeho spolupracovníků 
v pařížské Národní radě. (Red.) 

Dne 25. října 1918 odjeli proto do Ženevy 
dr. Kramář, Habrman, Klofáč, Staněk, Kalina, 
dr. Šámal a bankovní ředitelé dr. Preiss a K. 
Svoboda. Českým politikům po prvé byly vy
dány c. k. vládou pasy za hranice .... ·} 

Ke schůzi delegátů Národního výboru s drem 
Benešem a jeho spolupracovníky došlo v Že
nevě ve dnech 28.-31. října a byly o tom se
psány tři dokumenty.t) 

Dne 25. října 1918 došel přes Varšavu do 
Prahy a byl v pražských listech po prvé bez 
konfiskace uveřejněn tento projev dra .Beneše: 

"Bratří! V důstojném klidu očekávejte pří
chod příštích události! A dbejte toho pilně, aby 
v nezávislý stát vešel náš lid nepodlomen bídou 
a nezdecimován hladem. Milujte se a podpo~ 
rujte proto navzájem! Dnes není doba vlaste
neckých frási nýbrž doba vlasteneckých činů. 
Běda těm, kteří by ještě teďchtěH líchvařiti, 

kteří by svým pokrevencům prodávali draho 
potraviny, šat, obuv, topivo a jiné potřebnosti! 
Ty bude soudit přísně nejen přítomnost, ale 
i budoucnost! 

Kdo bratru svému nepomáhá v těchto těžkých 
chvílích, ten není Čechoslovákem, ale přítelem 
našich nepřátel. Toho buďte pamětlivi! 

Vězte, že co činíte nyní, o tom budou mluviti 
ještě věky! Můj pozdrav všem bratrský a opě
tovná prosba: Milujte se a podporujte na
vzájem!"tt) 

Týž den podal ministerský předseda Hussarek 
císaři v Budapešti demisi celého kabinetu. Utvo
řením nové vlády byl pověřen prof. Lammasch, 
jenž prohlásil, že utvoří nestranný likvidační 
kabinet úřednický s tímto programem: 1. Rychlé 
dosažení míru. 2. Úprava otázky vyživovací. 
3. Odevzdání centrální vlády vládám národním. 
4. Provedení všech těchto opatření bez násil-
ností. 

Současně ve Vídni jednali (25. října) dr. Rašín 
a Vlastimil Tusar se zásthpci Jihoslovanů a Vše
poláků. Jednání prof. Lammasche s drem Kra
mářem a' Korošcem ve Vídni úplně ztroskotalo 
a k návrhu dra Rašína bylo usneseno, hnáti vše 
ke k a pit u 1 a c i R a k o u s k o-U her s k a,. 
Vlastimil Tusar podle toho jednomyslného usne
sení zařídil všechny další kroky ve Vídni. 

V neděli dne 27. října přinesly pražské denní 
listy ve svém čele po prvé obraz presidenta Ma
saryka se životopisy jeho a jeho čelných spolu
pracovníků za hranicemi. 

"') Následuje oošírnějši citát z "Práva lidu", které 
karakterisovalo výmluvně a přiléhavě tento historickt 
moment. (Red.) 

t) Následují tyto tři dokumenty, vesměs datované 
31. říjnem: 1. zápis o společné schůzi delegátů Nár. vý
boru a poslaneckého Svazu se zahr. ministrem .vlády 
českoslov, v (PaHží, Drem Ed. Benešem, 2. projev dů
věry a díků vůdcům a vojákům zahraniční revoluce a 
3. slavnostní prohlášení, kterým představitelé národa 
doma uznávají prozatímní zahraníční vládu, schvalují její 
činnost, zříkají se Habsburků a vyslovují se pro úplnou 
!lP-závislost. Toto prohlášení viz též v Merhoutových 
"Dokumentech našeho osvobození" na str. 154--156. 
(Red,) 
tt) Následuje delší citát z článku vídeňské ,,Arbeiter: 

Zeitung" ze dne 25. října, v němž se radí ke kapitulacl
a vyplnění požadavků českých a jihoslovanských. (Red.) 
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Ještě přede dvěma roky byli ve Vídni odsu
zováni k trestu smrti provazem studenti, kteří 
se dne 4. července 1915 zúčastnili v Curychu 
Husovy slavností, na níž mluvil prof. Masaryk. 
Za dva roky přinášejí pražské noviny již bez 
konfiskace citáty z této jeho curyšské řeči: 

"Mezi českou a rakouskou ideou, jež byla 
II nás provedena násilně, protireformací, není 
smíření možné... Doufejme, že tato veliká 
válka povede i náš národ k svobodě a že se 
podle programu všech českých stran dožijeme 
české samostatnosti podle slov Palackého, že 
isme byli před Rakouskem a že budeme i po 
něm." 

Dne 27. října odpoledne oznámil Vlastimil 
Tusar telefonicky z Vídně dru Rašínovi, že ge
nerální štáb rakousko-uherský žádá svým ofi
ciálním zástupcem plukovníkem Rongem, aby 
čeští poslanci šli na frontu a zadrželi ji aspoň 
několik dní, tak aby mohl býi vyklizen celý vá
lečný materiál v ceně několika miliard. Vlasti
mil Tusar odpověděl podle ujednání, že by Ra
kousko muselo nej dříve kapitulovat. Dr. Rašín 
dorozuměl se pak v neděli večer s drem Schei
nerem o tom, že pro případ kapitulace musí být 
v Praze provedeny všechny přípravy a dr. 
Scheiner je také v noci provedL 

Dne 28. října ráno došly zprávy o kapitulaci 
Rakousko-Uherska. Ministr zahraničních věcí 
hr. Andrássy odpověděl na notu Spojených 
států severoamerických ze dne 18. října, že 
vláda rakousko-uherská souhlasí s názorem pre
sidenta Wilsona o právech národů rakousko
uherských, zejména Čechoslováků a Jihoslovanů, 
a že je ochotna, nevyčkávajíc výsledku jiného 
vyjednávání, vejíti v jednání o mír a okamžité 
příměří na všech frontách rakousko-uherských. 

To bylo poslední slovo Rakousko-Uherska a 
konec říše habsburské. 
Současně s tím přišla zpráva z Berlína, že 

vláda německá rovněž očekává návrhy na pří
měří, jež by zahájilo mír, jak jej naznačil pre
sident Wilson ve svých projevech. 

Vývoj událostí řítil se nyní kupředu letem 
závratným. Bylo jisto, že doba se naplnila, že 
přišly osudové okamžiky celého národa a že je 
nutno jed n a t i okamžitě a drtivě. Postavit 
Rakousko-Uhersko před hotový fakt, provést 
via fadí samostatnost státu československého 
a převzít jeho správu z rukou dosavadních 
c. k. orgánů. Vše to bylo provedeno s rychlostí, 
která působila jako úder hromu z Prahy do 
Vídně, do armády i do Berlína. Praha zasadila 
svými událostmi v několika hodinách poslední 
smrtící ránu celé monarchii habsburské. 
Předsednídvo Národního výboru, dr. Raš í n, 

dr. S o u k u p, Jiří S tří b r n Ý a Ant. Šve hla 
byli jíž po šesté hodině ranní v permanenci. 
K 10. hod. ranní vyšla zvláštní vydání novin. 
Celé Prahy se zmocnilo nesmírné opojení. 

Ohromný, úžasný den! O jedenádé hodině 
dopolední byla již celá Praha pod červenobílými 
prapory a nespočítané tisíce lidí štkaly na uli
cích a objímaly se. Zástupy strhovaly císařské 
orly, rozbíjely a zadupávaly je v prachu ulic, 
vojáci strhávali, si černožluté kokardy. Revo
luce ... Republika ... 
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Z rozhodnutí presidía Národního výboru ode
brali se Antonín Švehla a dr. Soukup ráno 
v 9 hod. do Válečného obilního ústavu v Praze 
na Václavském náměstí, kde byly do jejich 
rukou přednosty ústavu složeny sHby věrnosti 
novému československému státu. Byli svoláni 
všichni přednostové úřadu a rázem půl desáté 
hodiny dopolední byl vykonán tento prvý akt 
republiky v Praze. Národní výbor převzal <tím 
správu výživy nového státu. Hned poté se usta
vila správní komise, jež zvolila do svého před
sednictva dra Viškovského, posl. Ferdinanda 
Jiráska, prof. dra Němce a red. Svozila. 

O 11. hodině dopolední sešlo se presiruum 
Národního výboru k nové schůzi a bylo usne
seno převzíti okamžitě správu země.") Ve 12 
~odin vsedli dr. Rašín, dr. Soukup, Stříbrný a 
Svehla do automobilu a jeH na místodržitelství. 
Místodržitel hr. Coudenhove byl ve Vídní a bylo 
proto oznámeno vicepresidentovi Kosinovi, že 
dnešním dnem přejímá Národní výbor veřejnou 
správu, že dosavadní zákony a nařízení zůstá
vají až na další rozhodnutí v platnosti a že je 
nutno, aby celá likvidace a odevzdání všech 
věcí do rukou nového státu československého 
bylo provedeno co nejrychleji při zachování na
prostého pořádku a klidu. Vi~epresident Ko
sina vzal toto prohlášení na vědomí a oznámil, 
že bude ihned vše telefonovati do Vídně. 

Předsednictvo Národního výboru odebralo se 
z místodržitelství k presidentovi zemské správní 
komise hr. Schonbornovi, jemuž oznámilo, že 
Národní výbor přejímá agendu zemského vý
boru a budovu zemského sněmu. Hr. Schonborn 
zmaten a sotva slova schopen vzal prohlášení 
na vědomí s vyjádřením, že dává své síly 
k disposici novému státu ... 

Předsednidvo Národního výboru vstoupilo 
pak do zasedací síně sněmovní, pokryté prachem 
celého jednoho desíti1etí ubitého českého sněmu. 
Dalo rozkaz, aby historická tato síň byla ne
prodleně očištěna a připravena pro zasedání -

*l Situaci v Národním výboru líčí Eduard Bass, známý 
bystrý a vtipný žurnalista, ve svém živém, ač nedosti 
přesném vypravování o pražském převratu - hlavně ne 
scéně uliční - v .. Lidových novinách" dne 28. října 1920 
takto: 

"V Národním výboru hyl zmatek. Stalo se, co se vždy 
stává: všichni se na převrat připravovali, a když přišel, 
udál se zcela jinak, než kdokoli předpokládal. Zatím, co 
se v ulicích proklamovala svoboda, v Národním výboru 
měli jen oficiální znění telegramu, a byli mnozí, kteří 
viděli jen skutečnosti depeše a nikoli skutečnosti ulice. 
Navrhovali, aby byl místodržitel požádán o propůjčení 
zemské sněmovny ke svolání sněmu, ale v obecném 
cbaosu přešla iniciativa rázem na Dra Rašína a Švehlu, 
kteří viděli, že nastala chvíle mzhodná. N~ popud red
akt.ora Hajšmana dorozuměli se s polic. komisařem 
Bienertem, věrným spojencem Maffie, který jim oznámil, 
že místodržitel Coudenhove i policejní ředitel Kunz jsou 
vp- Vídni a že pP.1ide jistě přejde do tábora národního. 
Nato se členové Národního výboru rozjeli." - K historii 
převzetí Ohilního ústavu 28. října Bass sděluje toto: 
,.Den předťm se usnesla Hospodářská rada, že dosadí 
do Válečného obilního ústavu svojí komisi, aby kontro
lovala jeho hospodaření s českou úrodou. Vyjednávání 
to měl prQvésti Ant. Švehla. Netušil ard, že toho dne 
převezme celý ústava i jiné, vyšší instituce." ~ Nevíme, 
do jaké míry jsou zajímavé Bassovy informace a po
střehy autentické. (Red.) 

revolučního konventu, Národního shromáždění 
republiky Československé. 

Po poledni statisíce lidu, na uH:ích :r~h>:. 
Ohromné manifestace na Vac1avskem namesb. 
Odpoledne ve tři ho~iny vyrukov~l < p~apo: ma: 
ďarského vojska s bajonety a stroJmml puskaml 
na Staroměstské náměstí. Vyklidil celé náměstí 
a přístup k němu ve všech .ulicích uz~vřel. Měl 
býti znemožněn každý prOjev z radmce. Masy 
lidu pronikající k radnici tísnily vojsko, kter~ 
počalo s nasazenými bajonety vystupovat proh 
lidu. Každou chvíli bylo očekávat, že podráždění 
maďarští vojáci zahájí palbu do hradby lidských 
těl za nimi sražených a že dojde k těžkým dů
sledkům. Jednatel Národního výboru dr. Soukup, 
byv zavolán, telefonoval ihned generálu Za
nantonimu, jejž učinil osobně odpovědným 
z každé krůpěje prolité krve a vyzval, aby pod 
odpovědností Národního výboru českoslo~en
ského dal okamžitě odvolati maďarské VOjsko 
ze Staroměstského náměstí. Tomuto rozkazu 
bylo vojenským velitelstvím ihned vyhověn,o a 
v několika minutách se již maďarské VOjsko 
vracelo do kasáren. Prvý týden české revoluce 
v Praze minul bez jediné krůpěje krve, bez je
diného aktu násilí, bez jediného porušení po
řádku. 

Večer bylo nutno zabezpečiti se na zems~ém 
vojenském velitelství. Dr. Soukup a dr. Schem~r 
zajeli v 8 hodin večer na Malou stranu, kde Je 
očekávali vojenský velitel Kestranek s generá
lem Zanantoním a celým štábem. Jednání bylo 
stručné a rozhodné. Generálové žádali na konec 
o osobní ochranu a v devět hodin večer odjeli 
zemský velitel Kestranek s drem Soukupem a 
generál Zanantoni s drem Scheinerem do Obec
ního domu v Praze do schůze Národního vý
boru, Po delším jednání stala' se dohoda: zástup
cové vojenské moci uznali součinnost Národ
ního výboru a zavázali se, že proti jeho vůli ni
čeho nepodniknou. Vedením agendy místního a 
staničního velitelství v Praze byl pověřen Ja
roslav MaHuš. 

Večer přijel do Prahy dr. Vavro Šrobár, pro
puštěný dne 18. října ze žaláře, kam. byl uvrže?
pro svůj projev v den 1. května v LIpt. Sv. Ml-, 
kuláši, a ujal se ihned své funkce v předsed
nictvu Národního výboru. 

V deset hodin večer byl předsednictvem Ná
rodního výboru schválen a podepsán 

prvý zákon 
čes k o s loven s k é h o stá t u, 

sepsaný drem Rašínem, zákon o zřízení samostat
ného státu československého. Slavný, nezapo
menutelný den novodobých dějin českých byl 
tím dovršen. Zákon ten zní: 

Samostatný stát československý vstoupil v ži
vot. Aby zachována byla souvislost dosavad
ního řádu právního se stavem novým, aby ne
nastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod 
k novému státnímu životu, Národní výbor jmé
nem československého národa, 'jako vykona
vatel státní svrchovanosti, nařizuje: 

Článek 1. 
Státní formu československého státu určí Ná1 

rodní shromáždění s československou Národní 
radou v Paříži, jakožto orgánové jednomyslné 
vůle národa. Než se tak stane, vykoná státní 
svrchovanost uvnitř státu Národní výbor.*) 

Článek II. 
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony 

zůstávají prozatím v platnosti. 
Článek III. 

Všecky úřady samosprávné, státní a župní, 
ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní'*j 
jsou podřízeny Národnímu výboru, prozatím úřa
dují a jednají dle dosud platných zákonů a na
řízení. 

Článek IV. 
Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem. 

Článek V. 
Předsednidvu Národního výboru se ukládá, 

aby tento zákon provedlo:") 
Dáno v Praze dne 28. října 1918. 

Ant. Švehla v. r. Dr. Al. Rašín v. r. Jiří Stříbrný 
v. r. Dr. Frant. Soukup v. r. Dr. VavroŠrobárv.r. 

Současně bylo vydáno toto historické pro
volání předsednídva Národního výboru: 

Lide československ-ý-! 
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát česko

slovenský vstoupil dnešního dne v řadu samo
statných kulturních států světa. Národní výbor 
nadaný důvěrou veškerého lidu českosloven
ského přejal jako jediný oprávněný a odpo
vědný činitel do svých rukou správu Tvého 
státu. 

Lide československý, vše, co podnikáš, pod
nikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný 
člen velké rodiny samostatných svobodných 
národů. 
, Novými činy v těchto chvílích zahajují se 

nové a bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš 
očekávání celého kulturního světa, který se 
žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných 
dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony 
československých legií na západním bojišti a 
v Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do no
vého života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Za
chovejž štít čistý, jako jej zachovalo Tvé ná
rodní voisko: Československé legie! Nezapo
mínej národní kázně! Buď si stále vědom, že jsi 
občanem nového státu nejen se všemi právy, 
nýbrž i povinnostmi! 

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní 
výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování 

*j V textu pojatém do "Sbírky zákonů a nařízení 
státu československého" (částka II. z 6. listopadu 1918) 
tento první článek zákona zní takto: "Státní formu 
československého státu určí Národní shromáždění ve 
srozumění s Československou Národní radou v Paříži. 
Orgánem jednomyslné vůle národa a také i/'ykonavatelem 
státní svrchovanosti je Národní výbor." Proč a jak došlo 
k této podstatné zrněně, nebylo dosud vysvětleno. (Red.) 

"j V textu ve Sbírce zák. a nař. ze 6. listopadu vy
puštěno: "župní" a přidáno: "zejména i obecní". (Red.) 
~'*} V textu ve Sbírce zák. a nař. ze 6. listopadu jest: 

"Národnímu výboru se ukládá atd." (Red.) 
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a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější. 
Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmějí 
býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli 
svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti. 
Aní jediným rušivým činem nesmějí býti zkaleny 
nynější veliké okamžiky, ani jediný z Vás nesmí 
se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín 
na čisté jméno národa. Každý z Vás musí bez
výhradně šetřiti všeho, co jinému je svato. Svo
body osobní i majetku soukromého nesmí býti 
dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazům 
Národního výboru. 

V Praze dne 28. října 1918. 
Za Národní výbor československý: 

Dr. Fr. Soukup v. r., dr. Vavro Šrobár v. r., Ant. 
Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r., JUDr. Al. Rašín v. r. 

Dne 29. října přijel do Prahy místodržitel 
Coudenhove. Na nádraží byl obklopen sokol
skou stráží a pod jejím dozorem dopraven ve 
Voze do budovy místodržitelství, kde byl inter
nován. V poledne dostavili se na místodržitel
ství dr. Rašín, dr. Soukup, J. Stříbrný a Švehla, 
a po dlouhé konferenci bylo v 1 hod. odpoledne 
učiněno toto ujednání: 

Národní výbor československý se uznává za 
výkonný orgán suverenity národa a přejímá 
spoluřízení veřejné správy. Jednání mezi vládou 
a Národním výborem je v proudu a o jeho vý
sledku bude podána zpráva. Dosavadní státní 
správa zůstává po stránce osobní i administra
tivní nedotčena a musí proto fungovati nerušeně 
dále. 

Místodržitel prohlásil nakonec, že se v nej
bližších dnech odstěhuje, aby jako představitel 
starého systému nebyl na překážku klidné likvi
daci. Od té doby z budovy nevyšel a opustil ji 
teprve za měsíc, až byla zrušena vyšetřovací 
vazba, uvalená na jeho manželku pro podezření 
nezákonných manipulací v Červeném kříži. 

V téže době bylo převzato po"lícejní ředitel
ství v Praze delegáty Národního výboru Němcem 
a Johanisem. Správu ředitelství převzal z rukou 
dra Kunze nový ředitel Richard Bieuert. 

K úpravě věcí na vrchním zemském soudě a 
vrchním státním zastupitelství byl Národním 
výborem pověřen dr. Bouček. 

Odpoledne dostavil se do Národního výboru 
generální konsul říše německé Gebsattel, aby 
blahopřál k prohlášení samostatného státu a 
chválil vzorný a důstojný ráz manifestací, při 
nichž byla zabezpečena osobní bezpečnost všech 
40.000 příslušníků německé říše v Čechách. 

Komise Národního výboru pro věci za
hraniční vydala notifikaci zástupcům cizích 
mocností v oblasti československého státu, 
v níž oznámila, že Národní výbor českosloven
ský, opíraje se o uznání velmocí jakož i o svou 
autoritu, uznanou veškerým národem českoslo
venským, ujal Se řízení veřejných věcí a 
svěřil je současně předsednicťvu Národního vý
boru. 

V 5 hodin odpoledne konala se za předsed. 
nictví Ant. Švehly v Grégrově sále Obecního 
domu v Praze prvá plenární schůze Národního 
výboru po převratu. K návrhu poslance Mo~ 
dráčka hyl ustaven odbor pro obranu země, 
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bylo schváleno nařízení o zrušení dosavadní mi .. 
Htarisace a vojenského dozoru nad závody, sou
časně pak povolány do služeb československého 
státu veškeré závody, jež byly dosud podřízeny 
zákonu o válečných úkonech. 

Ve středu dne 30. října ráno počal Národní 
výbor úřadovati v nových místnostech tak zv,. 
Harrachova paláce v Jindřišské ulici v Praze. 
Byl . to třetí, ale nejpohnutější den. V noci 
z úterka na středu dne 30. října stal se na vo
jenském velitelství v Praze pokus o obmezení 
moci Národního výboru. Vojenský velitel, polní 
maršálek Kestranek, uposlechl rozkazu vídeň
ského ministerstva války a nařídil, že důstojníci 
jsou zbaveni slibu, který dali Národnímu vt
boru. Současně byl na dvůr sborového velI
telství na Malé straně poslán oddíl maďarského 
pluku č. 37 v síle 250 mužů, vyzbrojených stroj
ními puškami. Při tom byla pálena akta gene
rálního štábu. Když se dr. Scheiner dostavil 
ráno na sborové velitelství, bylo mu oznámeno, 
že toto podléhá rozkazům ministerstva války 
ve Vídni. Bylo proto nutno jednati rychle a zne
možniti všechen styk s Vídni bez dalších od
kladů všemi prostředky. Na sborové velitelství 
dostavili se okamžitě z presidia Národního vý
boru dr. Soukup a J. Stříbrný společně s drem 
Scheinerem, poslancem Udržalem a radou čes
kých důstojníků. Po krátkém jednání vzdal se 
vojenský velitel podmaršálek Kestranek svého 
úřadu a správa celého vojenského velitelství 
byla převzata Národním výborem. Dr. Scheiner 
jmenoval ihned důstojnický štáb k řízení agendy 
vojenského velitelství. . 

Ve 12 hodin v poledne přešlo všechno 
československé vojsko do rukou českoslo
venského státu. Oddíl československého voj
ska pronikl na nádvoří sborového velitelství. 
Vojsko maďarské vydalo dobrovolně veškeré 
střelivo a strojní pušky a vrátilo se do kasáren, 
aby mohlo neprodleně nastoupiti cestu do své 
vlasti. Pušky českého vojska se pak obrátily 
do nejvyšších pater vojenskéhoveHtelství, kde 
byl ještě shromážděn generální štáb. Vojenský 
velitel Kestranek, zhroucený, chvějící se stařec, 
neměl jiné prosby, nežli žádost za svou osobní 
ochranu. Byla mu zaručena, 

Historický akt byl dovršen. Kapitulace vo
jenské moci byla úplná. Slavné. nekrvavé vi
tězství pražské revoluce a republiky bylo za
bezpečeno. čtyři němečtí důstojníci generálního 
štábu byli zatčeni a vypraveni okamžitě z Prahy. 
Na sborovém velitelství byl vztyčen českoslo
venský prapor a československé vojsko obsa. 
dílo celou budovu. Nakonec dostavili se zástup
cově vojenského soudu v Praze, kteří do rukou 
dra Soukupa a dra Scheinera odevzdali celou 
agendu válečného soudu v Praze.*) 

Národní shromáždění československé v prvním roce 
republiky. 

Dr. Fr. Soukup a Dr. Al. Rašín. 
Naše revoluce. ll. Sv. 2-4. 

*) článek pokračuje v přehledu událostí z dni následu
jících až do první schůze Nár. shromáždění dne 14. listo
padu. (Red.) 

Deklarácia 
V Tll r č. Sv. 

slovenského národa 
M art in e 3 O. o k t ó b r a 

! 9! 8. 

ZastupiteHa všetkých slovens~ých poHtic~ých 
strán shromaždení dňa 30. oktobra v T urClan
skom' Sv, Martine a organizovaní v Národnú 
Radu slovenskej vetve jednotného českoslo;ren
ského národa, trvajú na zásade samourčovacleh~ 
práva národov prijatej celým svetom. Náro~na 
Rada vyhlasuje, že v mene českosloven~ke?o 
národa bývajúceho v hraniciach Uhorska Je Je
dine ona oprávnená hovoriť a kona!. 

Nie je na to oprávnená uhors~~ v!~d:,-, ,ktorá 
za celé desafročia nepoznala vaznej sej ulohy, 
ako potlačovat všetko, čo je slovensk~,. n~p07 
slavila a nedovolila našemu národu am JedmeJ 
školy, nedovolila, aby sa slovenski fudia .dostali 
do verejnej správy a úradov, náš fud maJetkove 
ničila a vykorisfovala svoj ou stredovekou feu
dálnou sústavou a politikou. 

Nie sú oprávnené na to, aby v mene ~loven: 
ského rudu hovorili ani tak zvané zastuplterske 
sbory ktoré sú sostavené na základe úzkeho vo
lebného práva, nedopúšťajúceho prejaviť voru 
národa a pozostávajúce z fudí, ktorí vzdor na
riadeniu zákona nedopustili vo výboroch čisto 
slovenských stoIíc ani len slovenského slova. 

Nie sú na to oprávnené ani také rudové shro
maždenia, ktoré vynášajú uzavretie pod tlakom 
cudzieho násilia. 

V mene slovenského národa na Slovensku 
oprávnená je teda hovoriť jedine Slovenská Ná
rodná rada. 

Národná rada česko-slovenského národa 
v Uhorsku obydleného osvedčuje: 

1, Slovenský národ je čiastka i rečove i ~ul
iúrno-hístoricky j ednotného českos.lovenskeh~ 
národa. ~ všetkých kuHurných bOJ och, ,ktore 
viedol český národ a ktoré ho urobily znamym 
na celom svete, mala účasť i slovenská vetev. 

2 Pre tento česko-slovenský národ žiadame 
i m~ neobmedzené samourčovacie právo !la z~
klade úplnej neodvislosti. Na základe teJto za
sady prejavujeme svoi súhlas s tým novoy ut;ro
reným medzinárodným právnym polozemm, 
ktoré dňa 18. októbra 1918 formuloval predseda 
WHson a ktoré dňa 27. októbra 1918 uznal ra
kúsko-uhorský minister zahraničia. 

3. Ziadame okamžité uzavretie pokoj,a, a sice 
na všefudských kresfanských zásadach, ab~ 
pokoj bol taký, y~e by me~zinár~dnoprávny~ 
zárukami znemoznoval ďalslu VOjnu a ďalsle 
zbrojenie. 

Sme presvedčení, že náš snaživý a ~adant ,slo
venský národ, ktorý vzdor neslýchanemu uhsku 
dospel na taký stupeň národt;ej kultury, nebu~e 
vylúčený z požehnania pokoJa a zo spolku na
rodov, ale i jemu bude. popriate, aby ~.a dr~ 
svojho rázu mohol vyvinovaf a dr~ svoJ1ch sll 
prispel ku všeobecnému pokroku clovecenstva. 

Zo zasadnutia Slovenskej Národnej Rady 
v Turčianskom Sv. Martine, 30. októbra 1918. 

Karol A. Medvecký, Matúš Dula, 
tajomník predseda 

Sloven. Národ. rady. Sloven. Národ. rady. 
Dr. Vavro Šrobár: Vláda ludu v demokracii. Praha 1920. 

Uznání zahraniční revoluce 
n á rod e m. 

Pan u d r u E d. B e n e š o v i, min i str u 
z a h r. z á 1 e žit o stí zem í čes k o-

s j o ven s k Ý ch v Pař í ž i. 
Po čtyřech letech úplné odl?učenosti náro~a 

od civilisovaného světa vstoupda delegace Na
rodního výboru č~skoslovenského v ~raze na 
půdu svobodného Svýcarska a podala Sl ruce se 
zástupci prozatímní vlády státu českosloven
ského v Paříži. 
Těžko ba nemožno krátkými slovy vylíčit 

utrpení ~ bídu národa československého za tyto 
čtyři roky, nelze ani přibližně spočísti oběti ~.a ži
votech a statcích, které podrobený národ prmesl 
jako nutnou obět za svou budoucí svobodu; ale 
nechť útrapy tyto byly sebe větší a rány. zasa
zené sebe těžší, snášel i e národ s hrd1t~skou 
vírou, že sen svobody národa doj de touto valkou 
svého vyplněni. 

V této nezlomné blouznivé víře ve vítězství 
spravedlivé své věci sí~il~ nár?d ymyšle,?;~~, že ve 
svém utrpení není opus ten a z.e sťast~eJ,~l a svo
bodná část jeho silou ducha 1 zbram biJe se za 
jeho osvobození. Na širých pláníc~ r~ských, ,na 
zpustošených nivách severní Francie 1 v horach 
italských vlaje československý prapor nad hla
vami, hrdinů kteří pohrdajíce smrtí, kladou 
denně životy' své za svobodu n~ro~a, .pokrýva
jíce sebe nesmrtelnou slávou a zlskavaj1ce ,Sl ~e
hynoucí vděčnost celého národa. Se zataJe~y~ 
dechem čtou statisícové doma o osud~ naseh~ 
voj ska, rodiny s pýchou hlá~í se k synum, kte;l 
bojují pod československým! prapory a <:l~n na
vratu vítězných legií stane se národním, s~a.tkem, 
o němž pokolení po staletí budou vypraveh. 

Ale nemenší vděčností zavázán jest celý nár?d 
i těm svým synům, kteří zbraněmi ~~cha v'ybOI~
vaH malému národu místo na mezmarodn.;m de
jišti světovém, kteří opustivše dob:o~ol!le vl,:~t 
i rodiny, nelekajíce se osobních

y 

s!radam a odrl
kání, přemáhajíce neporozumem ~ neznalos~ 
vnukli a vnutili světu přesvědčení, ž~ Jeho mravn~ 
povinností je vrátiti svobodu narodu" k!ery 
dovedl ve svých největších dobách krvaceh za 
volnost víry a svobodu svědomí. 

Jmén·a Tomáše G. Masaryka, Milana Štefánika 
a Eduarda Beneše i všech j~jich druh~v a po~~c: 
níků jež tuto vyjmenovah nelze, plse vdecny 
národ ve své srdce a dějiny kovovým písmem 
zaznamenávají je na nejslavnějších listech 
historie národa. 

Podepsaná delegace Náro~n!ho' ~boru ~esko
slovenského a Svazu poslancu ceskych, plmc sva-
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tou a milou povinnost jménem celého národa, 
vyslovuje svuj obdiv hrdinnému vojsku česko
slovenskému, pravým to synům velkých otců 
husitských, a dík neskonalý všem těm mužum, 
kteří řídili osudy národa za hranicemi, a prosí 
Vás, slovutný pane ministře, abyste proj ev ten 
na příslušných místech laskavě tlumočil. 

Račte přijmouti ujištění naší obzvláštní úcty. 
V Ženevě dne 31. října 1918. 

Za Národní výbor československý: 
Karel Kramář, předseda. 

Václav Klofáč, místopředseda. 

Za Český svaz poslanecký: 
F rant. Staněk, předseda, 

Gustav Habrman, místopředseda. 
Ant. Kalina, náměstek_místopředsedy. 

Dr. Přemysl Sámal. 
Naše revoluce. III. Sv. 1. 

Splynutí odboje domácího 
a zahraničního. 

Pro h 1 á š e n í čes k Ý ch d e 1 e g á t ů 
v Ženevě. 

Podepsaní poslanci, kteří jako zástupci Národní rady 
praž.ské jednali se zástupci Národní rady pařížské právě 
ve dnech převratu v Zenevě, vydali toto prohlášení, aby 
čtyřdoh.?dě prohlásili s!anovisko národa k Vídni a poža
davek Cechu po svobodě. 

Prohlášení. 

Českoslovenští poslanci a delegáti Národní 
rady pražské dne 31. října 1918 na společné 
schůzi v Ženevě s ministrem zahraničních věcí 
prozatímní vlády zemí československých, panem 
drem Eduardem Benešem, jménem českosloven
ského národa prohlašují slavnostně: 

1. Připomínajíce si mohutné projevení vůle 
národa československého dne 6. ledna 1918 a 
slavnostní přísahu ze dne 13. dubna 1918, jíž 
národ československý jasně a přesně projevil své 
nezvratné rozhodnutí býti svobodným a úplně 
neodvi~.Iým státem s dějinnými hranicemi svých 
~emí (Cech, Moravy a rakouského Slezska, spo
Jených se Slovenskem), plně schvalujeme poli
tiku a veškeru činnost jak vojenskou, tak diplo
matickou, Národní rady Československé, přemě
nivší se v prozatímní vládu zemí českosloven
ských s dočasným sídlem v Paříži, jakož i zá
vazky, jež jménem československého národa se 
Spojenci a spřátelenými mocnostmi učinila. Sou
časně vyslovujeme jí vděčnost za veliké služby, 
jež našemu národu prokázala. 

2. Prohlašujeme, že československý národ jest 
rozhodnut háj Hi všemi prostředky tento program, 
a že pro vždy zlomil všechny svazky s Vídní a 
Budapeští. Nepřestane bojovati, dokud ne
dosáhne úplné svobody svým čtyřem historickým 
zemím. Mír, který by nezaručil uskutečnění to
hoto programu, nebyl by mírem trvalými národ 
československý v tomto případě jest jednomyslně 
odhodlán pokračovati v boji za osvobození z pod
ručí Rakousko-Uherska do krajnosti, a veškeré 
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Evropě stále hrozilo by ono nebezpečí, z něhož 
povstala nyněj ší hrozná válka a všechny dnešní 
převraty sociální. 

3. Představitelé československého národa pro-' 
hlašují dále kategoricky, že není a nebude nikdy: 
i iž žádného svazku mezi národem a dynastii 
Habsburků. 

4. Mírová konference, jejímž úkolem bude dáti 
nový. pyolitický řád celému světu, musí poskyt
nouh, yceskoslovenskému národu možnost, aby 
bral ucast - v naprostém souhlase s mocnostmi 
spoj en~cký~Ili a spřátelenými, i ež tak mnoho· 
spolupusobtly k osvobození našeho národa - na 
vytvoření nového politického řádu, zaručujícího 
spravedlivý a trvalý mír v celé Evropě. Národ 
náš na věky zůstane vděčným spojeneckým 
mocnoste~, po jichž boku bojuje, a slavnostně 
se zavazuje věrností při budoucím praktickém 
provádění velkých principů moderní demokracie 
a v budoucím životě politickém. 

Po prvé, po čtyřech letech války, mohouce 
ztráviti několik chvil na půdě neutrální a býti 
v příměj ším styku s národy, s nimiž národ 
československý jest ve styku spojeneckém zá
stupci jeho obracejí se s tímto slavnostním' roz
hodnutím ke všem spojeneckým zemím i vládě 
Spojených států amerických, opírajíce se o vzne
šený princip spravedlnosti a moderní demo
kracH'.,to jest o právo sebeurčení národů, a po
ukazu)! na nezbytnou nutnost utvoření nového 
politického řádu ve střední Evropě, který navždy 
zabrání Němcům a Maďarům znovu prováděti 
jejich dřívější politiku, jež přivedla Evropu do 
nyněj ší katastrofy. 

V Ženevě, dne 31. října 1918. 
Gustav Habrman, Antonín Kalina, Václav Klofáč, 

Karel Kramář, František Staněk. 

V Jl z V a Čes k o s lov. n á r. V]) bor u 
k s loven s k é m u I' udu. 

V prvých dňoch listopadu 1918 vyslal Česko
slovenský Národný výbor na Slovensko zvláštnu 
slovenskú delegáciu s mimoríadnymi plnými mo
cami, ktorej členmi boli dr. Vavro Šrobár, pred
seda, dr. Pavel Blaho, dr. Ivan Dérer a red. 
Anton Štefánek. Delegácia táto obrátila sa 
k obyvatefstvu Slovenska s týmto vyzvaním: 

S loven s k é m u n á rod u! 
Pred tisíc rokmi zničili Maďari a Nemci náš 

československý štát, slávnu kedysi a mocnú vef
komoravskú rÍšu. Tisíc rokov sme žili v područí, 
v otroctve cudzÍeho národa. Cudzinci vládli nad 
nami. Brali nám náš i azyk slovenský a natískali 
maďarské mravy. 
Konečne prišla doba obrodenia. 
Splnil sa sen našich najlepších mužovo Štát 

československý sa uskutočnil. N árodný výbor 
prevzal z davery celého československého národa 
vládu čo je~iný oprávnený a zodpovedný činiteL 

Slováci! Cokofvek teraz činíte a podnikáte, či
níte ako slobodný a neodvislý národ. Českoslo
venské legie v Rusku, Francúzsku a Italii tak 

statočne bojovaly a v celom svete slávny náš 
krajan, profesor dr. T. G. Masaryk, dr. Milan 
štefánik, Bohdan Pavlů, dr. Osuský a iní tak 
výmluvne a účinne hájili práva slovenské, že 
prezident Spojených štátov amerických Wilson 
a štátnici francúzski, anglickí a italskí sa spojili 
s nami proti našim odvekým nepriaterom Ma
ďarom a Nemcom a premohli kh. Maďari a 
N emci sú dnes tak porazeni, že nemažu obráni{ 
v lastný štát, založený na násilí a potlačovaní 
iných národov. 

Slováci sú dnes pánmi vo svojej domovine. 
Celý svet sa diva do zeme zasfúbenej, Slováci! 
Strhajte okovy z rúk svojich, netrpte cudzovládu 
viacej! Uvedomte si, že státisíce vašich synov 
muselo bojovať a životy obetovať za vec cudzÍu. 
Ale chovajte sa dastojne, ako kresťania a zralí 
rudia. Buďte jednotní a svorní. 

Mo občania nového štátu nadobudli ste si 
nielen právo a slobody, ale podliehate i povin
nostiam voči sebe i voči potomkom. Svojím cho
vaním a prácou musíte dokázať, že ste zralí pre 
slobodu a samostatný štátny život. 

Nikto z vás nesmie sa dopustiť činu, ktorý by 
mohol vrhnúť stín na vaše čisté meno. Nikto sa 
nesmie dotknúf osobnej slobody a súkromného 
majetku. Pamatajte, že všetko, čo zničíte alebo 
spálíte, zhubíte to svojmu štátu. Takých násil
ností, akých páchajú Maďari teraz v Pešti a 
iných mestách, sa nesmieme dopúšťať. 

Podrobte sa bezvýhradne rozkazom Národného 
výboru! 

Slováci! Do práce za svoju česf a slobodu! 
Za Národný výbor československý: 

Dr. P. Blaho. Dr. 1. Dérer. 
Anton Štefánek. 

Dr. Vavro Šrobár: Vláda {udu v demokracii. 
Bratislava 1920 ... Práca". 

• 
O h I a s k S lov á k o m '5. n o V e m b r a 

, 9 , 8. 

Bratom Slovákom! 
Vláda československej republiky posiela vám 

svoj vrelý pozdrav! 
Bratia! Známe vaše fažké položeriie, vašu ne

lstotu i obavy, vieme, že v týchto kritických 
časoch prežívate chvíle horkého utrpenia a du
ševného rozochvenia, vieme, že zápasíte s po
kúšeniami odvekých našich nepriaterov, ba sná
šate i telesné útrapy a tisícoraké prenasledovanie 
i že prinášate obete na živote a na majetku; 
všetko toto je nám dobre známe a my spolu 
s vamí prežívame a so starostlivou bedHvosfou 
stopujeme každý okamih vášho zápasu, ktorý 
stroskotaná bývalá uhorská krajina na rud a zem 
slovenskú prináša, 
Ubeepečujeme vás, bratia, že utvorenie Česko

slovenskej republiky, ktorá bola právoplatne a 
nad každú pochybnosf opatnými a slávnostnými 
deklarádami vlády francúzskej, angHckej, ja
ponskej. čínskej, srbskej atď. uznaná a medzi
národnou garanciou zabezpečená, žiadnymi po
chybnosťami, intrigami a vyjednávaniami pora-

zeného maďarského národa víacej zničené byt 
nemaže. 

Zástupcovia československého národa, ktorí sa 
zúčastnili vyjednávania s našou vládou paríž
skou, doniesli to radostné posolstvo, že túžby 
československého národa nachodia nezmenitefný 
súhlas zodpovedných vlád štvordohody a že 
všetky snahy na poli kultúrnom, hospodárskom, 
polítickom budú uskutočnené, a to k úplnému 
uspokoj eniu československého národa. 

Na území Čiech, Moravy, SHezska a Slovenska, 
obývanom československým kmeňom od Preš
porka až po Užhorod, utvorený bude štát silný 
a schopný plného a samostatného rozvoja. 

Vláda Československej republiky obrada sa 
s prosbou k slovenskému rudu a k jeho vodcom, 
aby v túžbach a nádejách svojich nesklátene a 
pevne sotrvávali, pokoj a poriadok chladno
krevne zachovávali, zbytočných srážok s cud
zími elementami sa vystríhali do doby, ktorá sa 
chvatne blíží a ktorá zabezpečí zaslúženú slo
bodu od tisíc Het potlačovanému slovenskému 
rudu. 

Bratia! Československá vláda vám odkazuje: 
sotrvajte s pevnou mysrou a v istote! Hodina 
úplného nášho oslobodenia blíží sa rýchle a ne
odvratne. 
Kramář m. p., ministerský predseda. Dr. 

Method Bella m. p., podpredseda snemovne. 
Dr. V. Šrobár m. p., minister. 

Dr. Vavro Šrobár: Vláda {udu v demokracii. 
Bratislava 1920. "Práca". 

Prohlášení Československé 
r e p u b I i k y a z vol e n í. p r e s i den t a. 
(Tři řeči z první schůze Národního shromáždění česko

slovenského dne 14. listopadu 1918.) 
Řeč dra Karla Kramáře: Slavné národní shro

máždění! Z příkazu Národního výboru zahajuji 
Národní shromáždění. Nám ovšem dmou se prsa 
radostí, hrdostí a pýchou nade vším, co v hrozné 
válce dokázal náš národ. Od první chvíle, kdy 
rozpoutala se litice válečná, věřil a doufal, že 
nyní konečně dojíti musí své svobody a samostat
nosti. Hrdinou války byl náš československý lid. 
Af bylo nejhůře, nezmalátněl, nedal se zlákati 
ani sliby, ani zastrašiti hrozbami a ačkoliv tak 
úžasně trpěl hladem, zimou a nedostatkem, stál 
pevně a nezlomně a s tou železnou vůlí, nezna
jící kompromisů, vedl politiku českou na cesty 
vítězné! 

Nebylo nikdy vzácnější jednotnosti vůle veške
rého českého lidu ve všech jeho vrstvách! A tato 
skalopevná, nezdolná vůle národa byla zázrač
ným kouzlem, které naše hrdiny ve vojsku čes
skoslovenském probouzelo k tak bezpříkladnému 
heroismu, před kterým sklání se celý svět 
v němém údivu! šli radostně v boj, ač věděli, co 
je čeká, nebáli se šibenice, která je očekávala, 
když padli do rukou těch, které s celou duší ne
náviděli za staletou porobu svého národa, za 
všecka muka a všecky útrapy, které vytrpěl po 
staletí český národ. A na popravu šli hrdě, ne
zlomně, se vzpomínkou na drahou vlast, kterou 
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viděli již svobodnou a šťastnou v poslední chvíli 
svého mučednictví. 

Jak šťasten jest náš národ, že měl tolik hrdinů 
ve chvíli hrdinné! Přede všemi, kteří za svobodu 
vlasti daH život, hluboce se skláníme (členové 
Národního shromáždění povstávají) a všem 
našim hrdinům, kteří nám zůstali, posíláme svůj 
vroucí pozdrav, svůj vřelý obdiv a nekonečnou 
vděčnost národa! (Výborně! Sláva! Bouřlivý po
tlesk.) A smím snad říci, že starost o vdovy a si
rotky našich mučedníků bude přední povinností 
našeho svobodného státu! (Výborně! Hlučný 
potlesk) 

Ale nejen svou hrdinností, také svou mravní 
silou, svou nádhernou, ušlechtilou sokolskou 
kázní a sokolským duchem j sou nám zářivým pří
kladem opravdové činorodé lásky k vlasti, a my 
těšíme se, že budou i zde mezi námi vzorem 
mravní ukázněnosti, dobrovolné, mužné dis
cipliny a vážné, ničeho se nelekající obětavosti 
ve prospěch svého národa, i akož i opravdové 
bratrské, vzájemné lásky a solidarity! (Výborně!) 

A z duše děkujeme všem, kteří je vedli! Svůj 
vřelý pozdrav posíláme, doufám prvnímu presi
dentu československé republiky, T. Masarykovi, 
(Členové Národního shromáždění povstávají. 
Volání: "Sláva! Ať žije!" Dlouhotrvající, 
nadšený potlesk.) 

Posíláme mu srdečný dík za všechno, co vy
konal pro naši samostatnost. Děkujeme srdečně 
za všecko, co s tak neobyčejným přímo m1strov
stvím podnikl pro zj ednání naší samostatnosti . 
náš ministr zahraničních věcí dr. Beneš (Vý
borně! Dlouhotrvající potlesk), děkujeme na
šemu ministru vojenství dru Štefánikovi (Vý
borně! Hlučný potlesk). který osvědčil tak obdi
vuhodnou schopnost v organisaci našich voj sk, 
a děkujeme všem jejich pomocníkům, kteří tak 
skvělým způsobem dokázali, že Čech je s nej
těžší úkoly, jen když má volnou půdu, volnou 
cestu a může pracovat. (Výborně!) 

Vyprávěli nám, jak úzkostlivě naslouchali 
všemu, co děj e se v Čechách, jak báli se, aby 
národ neoslábl pronásledováním a protivenstvím, 
aby nestalo se jim to nej strašněj ší, co by se jim 
mohlo státi, totiž, aby jich národ nezapřel a aby 
nebyli opuštěni svým vlastním národem, aby 
vlastní jejich národ měl dosti mužnosti a odvahy, 
aby přetrhal všechna pouta s říŠÍ, proti níž oni 
na smrt bojovali. 

A proto poděkuj eme všem, kteří zde u nás 
doma dovedli trpět s hlavou vztyčenou a nepo
kořen ou, všem těm, kteří se nelekali hrozeb šibe
nicemi a žaláři, všem, kteří bez strachu a bázně, 
s největším nebezpečím obětovali všechno, aby 
s našimi bratry za hranicemi udržovali stálé spo
jenÍ- (dr. Bouček: "Sláva dru Šámalovi!") - ano, 
sláva dru Šámalovi! (Výborně! Dlouhotrvající, 
bouřlivý potlesk) - i všem těm sokolským trpi
telům, kteří v žalářích trpěli za své čisté, vlaste
necké, sokolské nadšení (Výborně! Hlučný 
potlesk.). 

Až bude se psáti historie našeho národa o po
sledních čtyřech letech, udiví se svět, kolik tu 
bylo skvělého, ale skrytého hrdinství, kolik od-

340 

hodlání, pomoci české věci, třebas by to mělo 
život státi, a my pak teprve si řekneme, že jsme 
si svou svobodu opravdu zasloužili, že jsme byH 
doma i za hranicemi ve velké chvíli hodni své 
minulosti, svých velkých předků, kteří tak ra
dostně obětovaH život za svou víru, za své pře
svědčení a za svůj jazyk (Výborně! Hlučný po
tlesk.) 

Nebyli jsme malí ve velké chvíli dějinné a 
jestli nám obdivuhodný náš přítel George Clé
menceau řekl, že jsme se ukázali velikým ná
rodem, pak smí nás na chvíli opustiti naše 
skromnost a my smíme s důvěrou a hrdostí hle
děti vstříc soudu dějin o tom, jak choval se náš 
národ ve chvíli své nejtěžší zkoušky. My jsme 
tím šťastnější, že sami isme všecko udělali, 
abychom zasloužili si své svobody, poněvadž 
jsme od počátku chtěli, aby mocní naši přátelé 
své přátelství nedávali nehodným. Proto s tak 
vzácnou hrdostí odmítali naši lidé za hranicemi 
každou materiální pomoc od spoj enců, í když 
jim bylo nejhůře. (Výborně! Potlesk.) Chtěli, aby 
svobodní a nezávislí mohli s čistým srdcem slí
bití nehynoucí vděčnost a oddanost těm, kteří za 
osvobození lidstva z těžkého j ha násilí a moci šli 
v osudný boj. A my z celé duše se připojujeme 
k jejich vděčnosti. Z této síně roku 1871 ozval 
se i ediný protest zákonodárných sborů pro zmu
čenou Francii a z této síně posíláme zase vřelý, 
vroucí pozdrav Francii radostné a vítězné. 
(Sláva! Shromáždění povstává. Bouřlivý, dlouho
trvající potlesk.) Posíláme jí svůj hold, svůj 
vroucí dík za všechno, co konala, co obětovala 
pro svobodu všech národů. My děkujeme všem, 
kteří v tomto historickém boji ji vedli k památ
nému vítězství. A jestliže isme my od r. 1871 po 
Sedanu protestovali proti odloučení Alsaska a 
Lotrink, tak my dnes s vřelým srdcem vítáme, 
že tyto Alsasy a Lotrinky vracej í se zase ke 
krásné 'a nádherné Francii, kterou ani za největ
šího útisku nepřestali jsme milovati horoucí 
láskou. (Výborně! Hlučný potlesk. Shromáždění 
povstává.) 

Děkuj eme vroucně z duše velkému národu 
anglickému. (Výborně! Hlučný dlouhotrvající 
potlesk. Shromáždění povstává.) Děkujeme mu 
za všechno i eho hrdinství a bezpříkladné oběti, 
které přinášel, aby zbavil lidstvo dusivého tlaku 
pruského militarismu a národního násilnictví a 
aby zj ednal nám malým národům plnou svobodu 
a samostatnost. Bezpříkladná pevnost a neustra
šenost Anglie a Francie i ve chvílích nejtěžších 
bude nám zářivým vzorem ve všech těžkostech 
a obtížích nového, svobodného života. 

A s hlubokou vděčností vzpomínáme států se
verní Ameriky (Výborně! Potlesk. Přítomní po
vstávají.) těch, které světu daly zářný příklad 
nejčistšího idealismu, kdy šly v hrozný světový 
boj beze všech praktických a politických zá
myslů, nýbrž jen proto, aby dopomohly ve světě 
k vítězství právu a spravedlnosti a opravdové 
demokratické svobodě. (Hlučný potlesk.) 

Český národ vždycky s vděčností bude vzpo
mínati velikého jejich presidenta W. Wilsona 
(Výborně! Shromáždění povstává, bouřlivý po
tlesk), který pro všecko to, co bylo nejčistšího a 

nejideálnějšího, v duchu oby~at~lů ~everní Ame-
riky našel vždycky tak vzneseny vyraz. . 
Děkujeme ItalU, děkujeme z duše t:plfelce 

Belgii (Výborně! Potlesk), spřáteleným nam Ru
munům a všem spojencům za všecku krev, kterou 
prolévali pro lepší budoucnost lidstva (Sl~va 
jim!) a v dějinné chvíli vzpoomíná~e z:)mena 
bratrských nám Jihoslovanu (Vyborne! v ~o
tlesk.) nerozlučně s námi spojených spolecny~ 
utrpedím a společnými cíli naší budouc~~sh. 
(Výborně! Dlouhotrvající potlesk) My poslla!?e 
hrdinnému Srbsku (Výborně! Potlesk), . nas~m 
drahým bratřím chorvátskýtp a ~lov:Il;skYn: 
(Hlučný potlesk), kteří všichm svorne a sťastne 
budou bohdá žiti ve spoj eném Jihoslovanstvu, 
svůj bratrský srdečný pozdrav (Výborně!. Po
tlesk) a s hlubokou vděčností pama!uJeme 
milionů lidských životů, které Rusko ob~.tovaJo 
pro společnou věc spoj enců, pro naSl vec. 
(Výborně!) A národu ruskému posíláme ube~pe
čení, že je nám stejně drahý ve štěstí Jako 
v neštěstí. (Výborně! Potlesk.) 

Se všemi slovanskými národy, zejména s ~?: 
láky, jichž svobodu upř~mn~ vítá~e, <:hceme vZlb 
v opravdovém bratrstvl. Vlme, vC1m Jsme vs:m 

. povinni: ne krásnými slovy, nýbrz skutky a celym 
svým životem. Chceme býti ~odni své svoI;ody 
a jest naší pevnou vůlí, aby Ceskoslovenska re
publika byla zemí opravdově demokr~tick~ . svo
body, kde by nebylo utiskovaných am polIhcky, 
ani národně, ani sociálně.: JVýborně! Potlesk.) 
Pevně a nezlomně trváme však na tom - po
něvadž i e to prohlášení nás všech, dovolte, abych 
to přečetl - aby neporuš:n v zůstal stale~ou 
historií posvěcený celek zemI ceskoslovenskych 
(Výborně!) a na žádný způsob nevzdár;:e ~e ,spo
jení se svými bratry Slováky (Shrom~~dem po: 
vstává aklamujíc Slováky), kteří neJlepe vedl, 
že ná~od náš miluje je upřímnou,. brat:s~ou 
láskou se všemi jejich zvláštnost.m~,. ~ JeJ1c~ 
krásným svérázem a že nechceme mc J1ne~o, pez 
aby po svém, volně a svobodně se rozvl)eh ve 
společné naši vlasti! (Výborně! ,Potlesk.) . 

A jménem první vlády svobodné če~~~
slovenské republiky zde mohu také prohlaslb, 
že německý národ, v hranicích stát}! našeho

o 
?y~

lící, nemá nejmenší příčiny obávab se o SVll) na
rodní rozvoj. (Tak jest! Potlesk) 

Věrni své minulósti i svým demokratickým tra
dicím nechceme své krajany německé - J)O
staví-h se loyálně na půdu. našeho ,stá~u.-:- mJak 
zkracovati v kulturním a jazykovem Jel1ch roz
voji. (Potlesk.) Náš stát ovšem bude českým 
státem (Tak J' est! Bouřlivý potlesk) tak, Jak 

, , (V'b vl) jsme si ho vydobyH krví a utrpemm. y or~e. 

vlastní síly a na svou vše obětující l~.sku k svému 
národu! (Bouřlivý potlesk. Výbornel). v . 

Bohaté národohospodářské možnosh, mozn~sh 
hospodářského a sociálního vývoj e našeho statu 
také všem stejně budou dány. My nebude:ne n~
podobovat starý rakouský system,. ~.tery nase 
země násilně a úmyslně omezoval v I eJ lch ho~po: 
dářském vývoji. My chceme, aby všechny cas!l 
naší republiky rovnoměrně a stejně .br~ly podtl . 
na našem novém rozmachu ekonomlckem a so-
ciálním. (Výborně!) , 

Ostatně ale my bojovali a trpěli za celý nar~d, 
tedy i za ty statisíce našich statečných me~sm; 
které v nevýslovných útrapách zachovaly Sl sv~ 
češství a tedy nejen pro historická práva, nýbr~ 
í pro právo těchto statisíců na volný a svobod?~ 
život národní nikdy nepřipustíme roztrham 
svých českých zemí. (Bouřlivý souhla~ ~ .I?o
tleskl A staleté utiskování a stale~e JeJ1ch 
utrpení jest platně~~ím titulem vna ,p;avo sebe
určení, než násilné }lch odnarodnovam se strany 
německé většiny. . 

Zrovna zde v těchto síních pamatujeme na 
těžký svůj zápas, na to, s jakým úsilítp, st;-á?á
ním a ponížením musili jsme dobývab kazdeho 
kousku svého práva. o' , . , 

A dnes zde pozdravujeme SVU) svobodny volny 
československý stát! (Výborně! Sláva! ~otle~k.) 

Jsme šťastni, že došli jsme ho v takovem kh?u 
a pořádku, bez krevopro!ití a ~ásilí! A tu ~am 
za svou povinnost, podekov~~l zde -::- dOJ1st~ 
jménem vás všech - těm, kten za nepntomnosh 
ostatních členů presidia Národního výboru ve 
švýcarech s takovou energií a rozv~ho;t s nad
lidskou pílí vedli náš národ na prvmcI: J eho s;o~ 
bodných krocích! (Výborně! Výborne! Hlucny 
souhlas.) v. 
Děkujeme upřímně pánům Syehlovl (Potles~), 

Soukupovi (potlesk), RašínOVi (Potlesk), Str~
brnému (Potlesk), Šrobárovi (Potlesk) a Schel
neroví (Nazdar! Potlesk), jakož i vídeňském~ 
našemu představiteli Tuzarovi (Pot1es~), k~ery 
v těžké své posíci dělá opravdu VěCl obdlvu-
hodné! 
Děkujeme celému Národnímu výboru, Sokol-

stvu a dělnickým tělocvičným jednotám (Po
tlesk), jakož i všem, kteří s tak upřím~ým na-
dšením v těžkém jich díle jim pom.á~ah. , 

Z národa, jejž sotva svět znal, stah Jsme se na: 
rodem všude ctěným a váženým jen vlastm 
silou mužností a odhodlaností, kázní a po
řádk~m, kterým všichni ochotně dávali hold svého 

obdivu. d 't 1 ' 
Máme proto těžké povinnosti. N eo push e nym 

bylo by hříchem, kdybychom to, čeho vydobyly 
nám naše hrdinné legie i čeho vydobyl sobe 
i nám náš národ svou neobyčejnou pevností a 
odhodlaností, kdybychom to jakýmkoliv způso-
bem promarnili. " 

Ale naší hrdostí a touhou by bylo, aby mkdo 
zde u nás. kdo není Čechem, necítily se utisko
vaným a nesvobodným. (Zcela správne! Potlesk.) 

My příliš dlouho cítili všechno barbarství kul
turních útisků, všechno ponižování svého n~r~da, 
kterému nedávali ani práv jazykových, anl skol 
nutných pro vzd~lání v v ia::yku. ~ateřs~én:' 
abychom se chtěl! dopoust~b stejnych ]:tnch;t 
proti svobodě a kultuře! (NIkdy! Výborne!) C1-
tíme se vnitřně dosti silnými, abychom beze 
všeho násilí, bez útisku druhých spoléhali jen na 

Na nás se l1-yní svět dívá se sympatll a 
láskou - tím větší je naše povinnost! A tak. 
prosím a prosíme vás my všichni, kt~rtm sn~d 
svěříte vedení věcí politických spolecne s Na
rodním shromážděním, abychom ukázal~ v družné 
práci všech, že český národ dovede. ~~ svoI;ody 
nejen vybojovati, nýbrž že dovede Sl Jl take z:-: 
chovati (Výborně! Potlesk), že dovede byb 
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0I:ravdu . vnit~ně svo~odným, hodným své veliké 
mmulosh, svych tradIc a svého utrpení. 

Jsm,e volní a svobodni! Padla těžká pouta ra
kous~e~o a maďarského násilnictví! (Výborně!) 
N~ ;tas jest, aby český národ dokázal, že dovede 
b~h svobod~jm. Věříme a doufáme, že to plnou 
me:o~ dokazeme! . (Výborně! Shromáždění po
vstava. Dlouhotrvající potlesk.) 

monické práci spočívá záruka plného zdaru 
úkolů, jež máme před sebou. 

v A nyn~, než dovolím si vás vyzvati k volbě 
p'~edsed~lctva, musíme vykonati něco, co opravdu 
JIZ dozralo. 

. ~y nem~žeme sice dnes, poněvadž nej sme 
Jest? konshtuantou, ve státní základní zákony 
vtěhti to, čím žíti chceme. Ale jedno může již 
dnes Národní shromáždění prohlásiti. Všecka 
pout:,,-, k~er.á nás svázala k dynastii Habsbursko
~ot:m~~e, IS~u ?řervána. (Výborně! Poslanci po
vstavaJl, h.lucny potlesk) Konec je smlouvám 
z r. 1526 1 pr~gmatické sankci. (Výborněl Po
tl~sk) Dynashe habsbursko-lotrinská ztratila 
vsechna práva na trůn český. (Tak jest! Výborně! 
~otl~~k.) FA vmy svobodni a ,volní prohlašujeme, 
ze nas stat ceskoslovenský Je svobodnou česko
slovenskou republikou. (Výborně! Sláva! Hlučný 
potl~sk) ,Abychom doplnili všechno to, pak 
prOSlm vas, abyste prvním presidentem Česko
slo~ensk~ reI?ubHky zvolili Tomáše Masaryka. 
(Vyborne! Slaval Potlesk) Prohlašuji tedy pro
fesora dra Tomáše G. Masaryka jednohlasně 
zvo~enýn: presidentem. Československé republiky. 

Tlmto Js~e vyk.ona;l všeck<~, čeho jest poHeM 
k tomu, 'lez konshtuuJeme se :ako Národní shro
~áždění. Konstatuji, že jsme k usnášení způso
bdí. a tavké

y 
~a~~ v bratři slov~nští, kteří poněkud 

?yh opozdem, JIZ se do schuze dostavili. (Sláva 
J1~I'potlesk) A já tudíž vás prosím, abyste do
vohh, abychom přikročili k volbě předsedy Ná. 
rodního shromáždění. 
Upozorňuj i vás, že podle jednacího řádu musí 

býti předseda i místopředseda voleni lístky. Po
ně~adž nej ~ou ještě jména místopředsedů roze
p~ana, prOSlme, abyste nyní laskavě volili jenom 
I?:eds~du Národního. shromáždění. Prosím pány 
ur;dmky, aby sebrah lístky a prosím pány členy 
Narodního shromáždění Pika a Bradáče aby 
laskavě provedli skrutinium. ' 
. Přerušuji na 10 min. schůzí, než bude skruti

nIUm ukončeno. Poněvadž nedostali jsme lístky 
hekt~~rafované, . prosím, abyste jméno kolegy 
T o~aska napsah laskavě na lístky sami. 
Reč Frant. Tomáška: 
,~la':.né ~áro;lní shromáždění! Velectěné dámy! 

Ře,kl jsem, ~e je~ s ~lubo~ým vnitřním po
bnuhm jest ml mozno u)mouh se slova. Nejen 
Ja,. nýbrž my všichni stojíme pod mohutným 
d?jmem velikosti dějinné chvíle, kterou prožÍ
vame. 
,Pře~ chyvílí právě prohlášena byla, velectění 

panove, predsedou Národního výboru slavnost
ním způsobem - právě s tohoto místa - samo
statná Československá republika. Po staletích po
roby. politické ~ národní střásá národ náš pouta, 
aby Jako neodvIslý a svobodný sám se ujal řízení 
vlastních svých osudů. Naplňují se konečně pro
rocká slova velikého našeho Jana Amose Komen
ského, jimiž se modlil ve chvílích pro národ náš 
nejtěžších. 

,Ce!ý<:~ tři sta let ~iH) sme ne životem svým, 
nybrz Zlvotem otroku, Jako nástroj cizí vůle. 
N~rod, který o .svo~odnou volbou kdysi povolal 
vladc~. na, sv?") tron, oloupen byl posléze jimi 
osvOJ! statm samostatnost. Na popravÍšti py_ 
kal~ yůdcové jeho krví i svým životem, když po
kuslh se o stresení pout. 
Z~ h;anice~i ia~o pS,anci bloudili nejlepší sy

nove naroda, stvam s m1sta na místo soustavnými 
persekucemi a národ celý měl býti vyhlazen s po
vrchu země. A na pokraji hrobu takřka se octl 
národ, který kdysi stál v popředí nejkulturnějších 
národů světa. Tyranovláda jako balvan spočí
vala po staletí na prsou jeho, až do dnů našich 
k:vavá minulost vrhá své stíny. Kdo nese odpo
vednost z toho moře bídy, jímž jsme prošli v uply
nulém právě čtyřletí, kdo to byl, jenž nás a 
s námi i lidstvo celé přivedl na tu Kalvarii 
utrpení, kdo na nás uvalil nekonečné neštěstí 
světové války? 
. Ale naplnily se dějiny tyranie. Padla, zhrou

hla se v hrob, národ náš se revolucí dne 28. října 
rázem osvobodil a dnes stojíme tu na prahu sa
mostatného státního života, ve svém vlastním 
státě, Československé republice. (Výborně! 
Hlučný potlesk.) 

Jakže to praví pěvec slovenských našich 
bratří? "Za cudzích sme mreH, dnes žít 
pre seba už chceme; otrokmi sme boli 
dosiaf, viacej nebudeme!" (Výborně! Potlesk.) 
Ne, ,nebudeme I S tím odhodláním, jež ztvrdlo 
v nas ~e skalopevné rozhodnutí, stanuli jsme 
u mezmku, který dělí a ohraničuje dějiny na
šeho národního vývoj e. Minulost krvavá, minulost 
běd a utrpení je za námi. Teď platí pro nás: 
Jen kupředu ve svobodném domově! 

Vaz~m p.~no;re! Jen s hlubokým, vnitřním po
hnuhm uJ1mam se slova, abych prohlásiL že ne
smírně če~~n.ý úkol, jejž js~e volbou právě vyko
nanou VlOZlh na bedra mOle, přijímám a že jsem 
o~hodl~n I!lniti jej se ,:,ší objektivností naproti 
vsem clenum a naproh všem stranám tohoto 
slavného shromáždění, jsa si plně vědom toho že 
na tomto místě i sem tlumočníkem a nositeiem 
společné vůle a společného úsilí všech nás dohro
mady. (Výborně! Potlesk.) 

Prohlásili i sme se právě samostatnou lidovou 
republikou. Jest tím vše už vykonáno?' Ne! N e
stačí i enom i i prohlásiti, dnes - to si musíme 
plně v~1"yědomiti -:-:- .v~astním naším úkolem jest, 
POlOZlh k rOZVOJI Jejímu pevné zdravé demo
k~.atické z~~ady, vybUdovati ji t~k, aby ~e stala 
p~chou naSi, aby se stala oporou a baštou, šfast
nym y domovem těm, kdož přijdou po nás. (Vý
borne!) 

y K ~ě~~ému úkolu svému vyprošuj i si však sou
c~sne ucmnou podporu k řízení prací tohoto slav
neho sboru ~ od vás ode všech, ježto jen v har-
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Demokratický základ ústavní jest nám klásti· 
to musíme míti stále před očima. !f Všecka mo~ 
pochází z lidu," hlásal již za rozbřesku našeho 
národně-politického probuzení tehdejší vůdce 

národa a dnes cítíme my, synové nové doby, 
každým svým nervem, že jen v demokracii tkví 
kořeny národní samostatnosti, že bez demo
kracie není skutečného života! (Výborně! Po
tlesk.) 

Ale současně musíme si uvědomiti druhý zá
važný fakt, že žijeme v době, ve které otázky 
sociální hrají nesmírně významnou úlohu, a já 
očekávám, že slavný tento sbor jest si cele 
vědom velkých úkolů, jež nás při práci naší če
kají právě na poli sociálním. 

Všude skoro okolo nás vysoko dmou se vlny 
revoluce, kterou otázky sociální buší na brány 
Evropy. Likvidace krvavé minulosti, té doby 
útisků a nadvlády, vybavuje spoutané dříve síly 
lidu, a národ náš jest ve středu Evropy, v srdci 
jejím. A je-li i naše Národní shromáždění, jak 
o tom není přece pochyby, produktem revoluce, 
zachvátivší celý národ náš, pak si musíme také 
uvědomiti plně to, že úkolem tohoto slavného 
shromáždění jest veliké dílo revoluční vnitřní 
demokratickou a sociální stavbou také dokonati. 
(Výborně! Potlesk.) 

Dosavadní dílo národního a státního osvobo
zeni našeho vzešlo ze soustředění všech složek 
národa na podkladě společného úsilí všech po
litických stran i všech jeho vrstev. Přeji si ze 
srdce, aby ve znamení tom nesla se i práce naše 
v tomto slavném shromáždění (Výborně!) - a 
nepochybuji, bude-li tato souladná práce uvnitř 

. sněmu doplněna citem pospolitosti národní, 
uplatňujícím se i ;mimo zdi této budovy tam 
venku, tam, kde i de o těžké problémy výživy a 
zásobování, ale také o praktické osvědčování 
pravé demokracie až do těch posledních dědin 
a vísek (Výborněl), pak můžeme s klidem hle
děti v ústrety dnům příštím, pak můžeme s pev
nou důvěrou čekati, že úspěchem korunováno 
bude těžké dílo naše. (Potlesk) 

Jednu věc chtěl bych ještě zvláště vyzved
nouti. Dnes se tu po prvé scházíme, zástupci ce
lého národa československého. Jest mi nesko
nalou ctí a radostí, že mohu uvítati ve středu 
našem a po boku našem při společné práci 
bratry naše Slováky (Výborně! Potlesk. Shro
máždění povstává), kteří zlobou osudu oderváni 
byH od tělesa ostatního národa a úpěli po celé 
věky pod vražednou cízovládou maďarskou. Ale 
i pro ně udeřila hodina osvobození. Vrátili se do 
lůna národa, kam patří, a já vyslovuji pevné 
přesvědčení, že již nic na světě, žádná moc světa 
nerozrazí nás od sebe. (Výborně! Potlesk) 

Jsme svoji, patříme k sobě, a jsem pře
svědčen, že přílivem té nové, zdravé krve bude 
národ náš v celku svém veden k novému, zdra
vému, velkému rozvoji! (Výborně! Potlesk) 

Vítám-li takto bratry naše, kteří jsou krev 
z krve naší, maso z masa našeho, nemohu ne
vzpomenouti, že na druhé straně ve středu 
našem nej sou posud zástupci spoluobčanů našich 
německých. Nemělo by smyslu, zváti a lákati je. 
Ne slova, nýbrž naše činy je přesvědčí, že ne
mají příčiny obávati se budoucnosti. (Výborně! 
Potlesk) Dokonejme velké dílo demokracie, vy
budujme život politický na základech pravé 
svobody, prodchněme veškeré své zákony a 

celou soustavu duchem pokroku, vybudujme 
krátce vlast svou na vzorný, dokonalý útulek 
pro všecky, a já jsem přesvědčen, že není da
leký okamžik, kdy najdou cestu i oni k nám 
k společné práci! (Výborně!) 

Velká doba povolá nás k úkolům mimořádně 
velkým a to vědomí nás musí naplňovati a vésti 
pří veškerém našem i ednání, rozhodování a 
usnášenÍ. Pevně očekáváme, že jednání sboru 
našeho i po zevní stránce bude toho výrazem. 
Ale stejně musíme si býti vědomi toho, že -
byť veliký byl úkol náš - na druhé straně jest 
zase přesně vymezen, že jen mimořádná doba 
postavila nás sem, kteří nejsme sem vysláni 
přímou volbou národa, a že jest povinností naší, 
bychom odevzdaH dílo své do rukou národa co 
nejdříve a abychom mu umožnili, aby vlastním 
rozhodnutím sem pak vyslal svoje zástupce. 
(Výborně!) 

A tím spěji k závěru. Nastala nová doba. Nový 
duch s námi vnikl i sem, do těchto starobylých 
S1m. Jindy končívaly se zahajovací proslovy 
voláním .. slávy" panovníkům. Teď jsme svo
bodni, teď nikdo nestojí nad námi. Teď stojí tu 
osvobozený národ ve své svrchovanosti, ve své 
moci. Závěrem proto volám: "Nechf žije, nechť 
zkvétá, nechť k vrcholům štěstí, blahobytu, do
konalosti a slávy spěje a stoupá drahý náš národ 
československý! (Výborně! Bouřlivý potlesk.) 
Sláva demokratické a svobodné naší česko
slovenské republice! (Opětná, bouřlivá, dlouho
trvající pochvala a potlesk) 
Řeč dra Belly: 
Místopředseda dr. Bella: Vysokoctené Ná

rodné shromaždenie! Národ slovenský v dneš
ných dňoch vstupuje po tisícročnom ťažkom 
utrpení do historie, do spojenia nás Slovákov 
s Čechmi. 

Proces tohoto spoj enia, ktorý bol násilne Ma
ďarmi prekážaný a zastavený, je dnešným 
dňom dokonaný, čoho důkazom i e, že v tomto 
vysokom shromaždení je po prvý krát .zastúpená 
a i slovenská vetev našeho národa českosloven-
ského. . 

Národ slovenský vyslovuje ústy našimi našu 
vďaku najhlbšiu národu českému a jeho vefkým 
synom a vefkým duchom, ktorým jedine a vý
lučne může náš národ slovenský ďakovaf. 

Národ náš slovenský tlumočí našimi ústy 
lásku bratskému národu českému, lásku zo 
srdca čistého, z tej duše tisíc rokov jarmenej 
pochádzajúcu, lásku čistú, ktorá dosiahla naj
vyššieho ideálu svojho mílovania v českom ná
rode. Tú lásku vám prmášame, lásku úprimnú, 
srdečnú. (Výborně! Potlesk.) 

Duša národa slovenského je slobodná, ale telo 
jeho je ešte v putách, slovenský národ ešte nosí 
okovy ďalej, ešte nie je slobodný, ešte len teraz 
začÍna boj s pomocou vyslaných českosloven
ských vojínov, 

Národ slovenský je ešte v položení vdmi 
vážnom, kritickom. Národ neustane sám trhať 
si putá, preto poslal nás, aby sme vám tlumo
čili prosbu bratskú, prosbu, o ktorej národ slo
venský iste, iste víe, že nebude oslyšaná, 
prosbu, ktorá vyznieva v tom krátkom slove: 
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:pomožte! , (Výborně! Potlesk. Hlasy! Pomů
~eme!) Narod slovenský tlumočí ústy našimi 
Jedno ubezpečenie: počuli sme, s rozkoš ou duše 
s~e p~čuH t;bezpečuj úce slovo z úst vysoko 
nam mdovaneho a deného dra Kramářa ktoré 
o~f?-dom n~roda slovenského znelo takto~ ,,510-
vac~ po svojom a vofne v slobode budú sa mod 
vY':1novaf v~ vlasti svojej," V to ubezpečenie my 
venme, toho ubezpečenia sa my pridržaf bu
deme, to ubezpečenie bude v budúcnosti našou 
n~d~j ou, ~aším dúfaním a ubezpečením, že ani 
me Je mozno, aby v jednom národe dvojaká slo
boda bola, že ani nie je možno, aby v česko
slovenskom národe bola sloboda česká a sloboda 
slove~ská, ale len sloboda československá. 
(Hlucný potlesk,) 

Vysokoctené shromaždeniel Slova sfubu sme 
ešte nepovedali. Známa vec, že národu sloven
skému už ponúkajú slobodu, slobodu mu po
núkaj~ .. Maďari. Ponúkaná ,nám je sloboda "slo
venska , My sa tu osvedčujeme verejne a tohoto 
~fubu pridf~af sa budeme,'. a na to prisaháme, 
zeT, my !akuto "slovenskú slobodu nechceme. 
(Vyborne, hlučný potlesk, sláva!) My chceme 
veríme, dúfame a pridfžaf sa budeme len slo~ 
bo~y v v slobodnej československej repubHke! 
(':yborne! Hlučný potlesk. Řečníku se gratu
IUle.) 

C. Merhouf: Dokumenty našeho osvobození. 1919. 

* 
S 1 i b p r e S i den tar e p u b I i k y. 

13. schůze Národního shromáždění českoslo
venského v sobotu, dne 21. prosince 1918. -
Předseda Fr. Tomášek oslovil p. presidenta 

T. G. Masaryka: 
. Pane presidente! Způsobem triumfálním tak 
Jako dosud ještě nikoho, vítal Vás na cestě' Pra
hou český lid. Jásot set tisícův otřásal vzdu
~hem - až sem k nám doléhal jeho ozvuk 
S!ěstí ~ářilo ~ každého oka, srdce celého národa 
blla Vam v ustrety. Tak promluvila tam venku 
k Vám duše osvobozeného národa, probuzená 
k ,vědomí vlastní síly své. A teď jste přišel mezi 
na~ sem, do staroslavné síně, jež byla svědkem 
tohka památných projevův, ale jež nezažila dne 
slavnějšího nad den dnešní. 

Přišel jste, abyste vykonal ústavní povinnost. 
První Vaše cesta po návratu do vlasti, po dlou
hých letech odloučení, vedla Vás k nám, do Ná
rodního shromáždění. A mně jako předsedovi 
tohoto zákonodárného sboru, dosazeného z moci 
re~olu~.e, připa~l ~~smí;ně čestný úkol, abych 
Vas pn teto pnlezltosh pozdravil a uvítal. 

!C?yž před l?ěti týdny osvobozený národ pro
hlasll usnesemm tohoto sboru republiku a měl 
přistoupiti k volbě presidenta, ani na okamžik 
nikdo nebyl na vahách a na pochybách, na koho 
padne volba. Presidentem republiky mohl se 
státi jediné muž - muž,· jehož jméno se neslo 
od úst k ústům po celém našem národě : Tomáš 
Masaryk S jásotem a dojímavou iednomyslností 
sbor náš, jako dočasně dosazené ~astupitelstvo 
národa, pověřil Vás, abyste se stal nositelem a 
představitelem suverenity svobodného národa. 
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Habsburská cizovládná autokracie, jež jako bal
':,an po věky tlačila náš národ, jež na popraviš
tIch v r.1621 své vražedné dílo započala a jež 
doyršiv~i zločin,?-ou svoji dráhu po 300 letech 
~yevolt;ym ~aháJením světové války, aby obtí
zda svedoml své poslední nejtěžší vinou i v tom -
posledním okamžiku pokusila se zase' v krvi 
?dusi!~ ná~o~ český. Měl vykrvácet na bojištích 
1. na slbemclCh. Než udeřila hodina osudu. Ve
~lká doba našla velikého, celého muže a tím 
Jvs~e by~Vy. M~z~ tím, co pasivním odporem ona 
cast naroda, jez zbyla doma, prováděla roz
vratné dílo z vnitřku proti ztrouchnivělému 
organismu Rakouska, hlodala v něm, oslabo
vala, ochromovala jej, příslušníci národa za hra
nicemi vedH smrtící rány zvenčí na útvar, od
souzený k smrti. Vedlí je jednak na bojištích 
~edt;ak ~e síní diplomatů. A byl jste to zase Vy: 
jenz plmI duchem staré slavné české chrabrosti 
bojovníky československých zahraničních armád 
stejně na bojištích západu ve Francii a Itam' 
jako na bojištích východu v Rusku a Sibiři. Pa~ 
mátka těch hrdinů, kteří za svobodu naši dali 
životy, zůstane nám navždy svatou a po věky 
nevymizí z dějin našeho národa. (Potlesk) 

A byl iste to Vy, jenž současně nesl na svých 
bedrech tíhu práce v kabinetech diplomatů. Ne
znal jste námahy cesty, vzdálenosti tisíců kilo
metrů neznamenaly pro Vás nic. Z Evropy do 
Ameriky, z Ameriky do Asie - tak jsme s úža
se~ sledovali Vás podle telegrafických zpráv 
od Jednoho dílu světa k druhému, sklánějíce se 
v duchu před gigantickou touto prací, žehna
jíce Vám, aby dílo toto slavně bylo dovršeno. 
A práce Vaše triumfovala. Na osvobození ná
roda, na jeho státní samostatnosti největší po
díl zásluh připadl Vám. A Vám proto především 
patří dík národa, Vám patří jeho láska. To Vám 
dnes hlásal jásot lidu, to Vám zde tlumočíme 
také my. Vítáme Vás tu na půdě, posvě
cené staletými zápasy. V této síni vedli zápas 
Rieger a Palacký, zde jíž ve stoletích předcho
zích pokoušeli se stavové uhájiti zbytky okleš
těné samostatnosti státní. A zde stojíme na úpatí 
a ve stínu staroslavných Hradčan, bývalého sídla 
králů, jež stane se teď sídlem presidenta repu
bliky. Minulost si tu podává ruku s přítomností 
a budoucností. Slavná minulost s přítomností a 
budoucností, jak věříme všichni, neméně slav
nou. Jsme na rozhraní věku, na přelomu dějin. 
Bezmála jako pohádka připadá nám vše, co 
stalo se s Prahou a celým národem. Splnily se 
sny a tužby nejlepších synů jeho. Co jásalo ve 
Smetanových akordech ve finale "Libuše", 
o čem snili Neruda nebo Aleš, to se stalo rá
zem skutkem. Ne již v cizích službách, ne již 
zotročení cizovládou, na svých nohou; jako sebe
vědomý, svobodný člen v rodině svobodných 
národů světa stojí tu dnes národ český. (Hlučný, 
dlouhotrvající potlesk) 

Ale daleko není ještě všechno hotovo. čekají 
nás úkoly obrovité. Jde především o dovršení 
celého díla jednáním mírovým. Zde vzpomínáme 
všech spolupracovníků Vašich, které jste s tak 
překvapující znalostí osob shromáždil kolem 
sebe a dnes posíláme odtud, jistě se souhlasem 
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Vaším, pane presidente, pozdravy své zejména 
našemu Eduardu B e n e š o v i, jenž zůstal pro
zatím od nás odloučen, aby bděl ještě nadále 
nad naši mladou svobodou. (Hlučná pochvala.) 

Jsme šťastni, že můžeme dnes ve svém středu 
pozdraviti zástupce velké, slavné a rekovné 
Francie {Nazdar! Výborně! Dlouhotrvající po
tlesk), jíž tolik vděčíme za svoji republiku. 
Stejně horoucně zdravíme představitele skvělé 
Anglié (Výborně! Nadšený potlesk.) a vedle 
Velké Britanie také vytrvalou Halii. (Výborně! 
Bouřlivý potlesk.) Posíláme pozdravy své slavné 
demokracii zámořské, v jejíž čele stojí veliký. 
strážce civilisované kultury Wilson. (Výborně! 
Dlouhotrvající potlesk.) A jsme překonáni ra
dostí, když vidíme dnes ve středu svém také zá
stupce bratrských národů slovanských, kteří 
s námi nesli stejné utrpení a společně s námi 
slaví dnes stejné vítězství. (Výborně! Potlesk.) 

V práci naší bude ovšem nutno s největším 
úsilím pokračovati. Národ československý jest 
dnes, po staletích odluky, sjednocen a tak, jako 
nebylo jistě nahodilé, že v červáncích našeho 
národního probuzení stálo trojhvězdi Kolára, 
palackého a Šafaříka, tak také jakoby příkazem 
zákonů dějinných v okamžiku státního sjedno
cení národa, předtím roztrženého, k nejvyšším 
úkolům v něm povolán byl syn jihomoravského 
Slovácka, náš první president. (Výborně! Neutu
chající, nadšený potlesk) 

Jsou ještě otázky jiné. Poměr obyvatelstva 
německého v zemích našich k našemu státu byl 
dosud nejasný. Snad nedovedli němečtí krajané 
dosti dobře uvěřiti ve zhroucení Rakouska a ve 
zhroucení své nadvlády s povalením militari
stické autokracie pruské. Bez ohlasu zůstalo 
voláni naše z první schůze tohoto sboru na 
adresu německých našich krajanů. Dnes při
chází president republiky, povznesený jistě nad 
každý stín nacionální předpojatosti. 

Zdaž není to okamžik nejvhodnější, aby se 
pomýšlelo v řadách našich krajanů druhé ná
rodnosti na nezbytnou revisi dosavadního jejích 
stanoviska? (Hlučný souhlas.) 

A vedle otázek· národnostních isou to veliké 
etázky politické a sociální. Nový stát bude stá
tem svobodným, pokrokovým, demokratickým. 
(Výborně! Hlučný potlesk) V tom jest záruka 
jeho rozkvětu a jeho veliké budoucnosti. (Tak 
jest!) V tomto směru přináší nám milovaný pre
sident náš také své veliké poselství od demo
kracie světa. Sociální bouře letí dnes také Evro~ 
pou, třesouce samými základy států. Pod revo~ 
lucionujícími účinky válek trhliny třídních roz
porů v národech se prohloubily. Také u nás. 
A přece zase mladá republika k svému vybu
dování a zabezpečení velitelsky přímo vyžaduje 
solidární práce všech vrstev národa. (Výborně!) 

Jeden z největších problémů volá po svém 
řešení. Mladou republiku čekají tu ú}roly nad 
jiné komplikované. Tolik však jest jisto: Naše 
republika bude prodchnuta duchem sociální 
spravedlnosti. (Výborně! Bouřlivý potlesk.) 

Vy, pane presidente, věnoval jste největší 
část svého životního díla studiu a řešení otázky 

sociální a Vy také učiníte vše, co příkazy doby 
od republiky čekají. 

A v tomto okamžiku, jehož bylo nám šťast
ným osudem dopřáno se dožíti a jenž jest mez
níkem našich dějin, překonáni až do duše ra
dostí nad návratem Vaším a nenalézajíce slov, 
JlmlZ bychom mohli tlumočiti všechno to, co 
dnes naši celou bytost rozechvívá, podáváme 
Tobě, předrahý presidente náš, naše pýcho a 
naše naděje, své ruce, tiskneme Tě bouřlivě na 
prsa svá a voláme dnes, volá s námi celý náš 
národ československý a volá s námi demokracie 
celého světa: Nechť žije republika českosloven
ská, nechť žije její první president Tomáš Ma
sarykl (Výborně! Nadšený, dlouhotrvající po
tlesk. President Masaryk podává předsedovi 
ruku. Nové, dlouhotrvající projevy nadšení.) 

Poslanec p. Janoška: 
Teraz, keď celý jednotný národ plesá roz~

chvený nadšením a radosťou v ústrety svojmu 
šfachetnému osvoboditefovi, teraz, keď dosiaf 
vaša, odsial' však í naša matička Praha, staro
slávne Caput Regni vita vo svojich múroch ne
korunovaného, ale tým milšíeho kráfa-panov
níka; dnes, v túto historicky pamatnú chvHu, 
keď zákonodárny sbor Československej repu
bliky v Ióne svojom víta a pozdravuje svojho 
prvého prezidenta - i my, zastupitelia sloven
skej vetve československého národa v tomto 
Národnom shromáždení, hlásíme sa k skrom
nému, ale srdečnému slovu. 

Je to slovo srdečného a úprimného pozdravu 
k nášmu heroickému osloboditel'oví, k nášmu 
prezidentovi; slovo srdečného pozdravu v ústrety 
tomu, ktorému predovšetkým a nado všetko my 
Slováci máme čo ďakovaf a ďakujeme za svoje 
oslobodenie, DozaÍsta dovoHte, ctení pánovia, 
drahí bratia, vyslovit to, že keď my ochotne a 
pine uznávame, že Vy, drahí bratia Češi, máte 
vefkú príčinu s radosťou pozdr-avovaf svojho 
osloboditera, i vy spolu s námi cítíte a uznáte 
nám, . že my, Slováci, máme nevýslovne vačšiu 
príčinu tešiť sa a plesať v ústrety svojmu oslobo
deniu (Búrlivý potlesk Výborne!), a tak i svojmu 
osloboditefovi. 

Príčina toho je jasná. Keď vy ste i predtým 
malí nekonečne viacsvojho vlastného, malí ste 
podmienky vývinu v politickom, kultúrnom 
i hospodárskom ohlade - kdežto my sme boli 
všetkého toho pozbavovaní, olupovaní, pozba~ 
vovaní ešte i práva k životu. Vy ste v porov
naní s nami malí mnoho, my sme nemalí ničoJ:lO. 
Ano, možeme povedať, že medzi malými, nevof
nými národy náš bol ten najnevofnejší, medzi 
ubitými náš bol ten najubitejší. 

Preto, keď odpadlo jarmo z našej ubolenej 
šije, keď padly putá z našich zranených nóh, 
keď rozviazaly sa vazby nášho násilne umlčo
vaného, rodného jazyka a keď teraz v slobodnej 
Československej republike svída nám blaho
dárné lúče vytúženej slobody - my, a zvlášte 
my máme príčinu vysloviť nášmu osloboditefovi 
pocit vďaky, :vďaky najvrúcnejšej, akú len rud
ská duša pocítiť može- vyslovujeme ho Vám, 
drahý, milovaný prezidente náš! 
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A keď tento vrúci cit vďaky vyslovujeme, so 
slzami vďačnosti ubezpečujeme Vás, drahí bratia, 
Vás, milovaný náš osloboditefu, že to, čo ste 
Vy z nekonečnej lásky k nám, neúmornou prá
cou, uprostred tisíc prekážok a protivenstiev 
vykonali, že my to nikdy, nikdy nezabudneme 
(Výborně! Bouřlivý potlesk), kým len žit a biť 
bude jedno verné srdce za národ náš pod nebe
tyčnými Tatrami. 

My v tejto vďake a spolu úcte k Vám u pa
miatke V ášho mena budeme vychovávať svoj 
odrost, naše detné deti, s pokolenía na poko
lenie. 
Zaroveň uisťujeme Vás, že pokusíme sa vše

možne, aby sme za Vámi, za Vašim vznešeným 
príkladom, usilovnou prácou staH sa hodnými 
Vašej lásky, hodnými i tej Vámi vydobytej slo
body, Vámi a hrdinskými činy našich česko
slovenských legionárov. (Výborně! Bouřlivý po~ 
tleskl 

Týmíto citami nesení, z hlbin svojej sloven
skej a slavianskej zbožnej duše voláme Vám 
v ústrety: Živ Vás, milovaný náš predsedo, živ 
Vás Hospodin, aby ste ďalej budovať a dobu
dovať mohli krásnu budovu nášho štátu, tú bu
dovu, ku ktorej ste tak šťastne a zdárne prvé 
základy položili. (Výborne! Dlho trvajúci, búr
livý potlesk) 

(President Masaryk, přikročiv k řečníku, po
dává mu ruku. Potlesk) 

Těsnop. zprávy o schůzích Ndr. shrom. českosloven. 
I. Praha 1919. 

~ 

P O k O j. 

Nateraz sa teda musíme uspokojit len tým, že 
pokoj príde a príde íste vtedy, keď bude naj
výhodnejší nielen pre fudstvo, ale i pre nás Slo
vákov. Musíme veriť v našu budúcnosť a potom 
nebudú sa nám zdať obete vefkými a vojna 
dlhou. Vtedy budeme tak hovoriť ako hovoriI 
významný politik český dr. Karol Kramář na 
Vefký piatok. Tento píše: "Nech sa stane čo
kofvek, my všetci veríme v budúcnosť svojho 
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národa - a níe len slepou vierou, sebaútechou 
slabocha - ale preto, poneváč vidíme, čo zna
mena:jú národy menšie, ako je národ český i slo
venský v ohromnom boji sveta starého. Svetová 
vojna stane sa Íste medzníkom novej doby - a 
v tej hlavne malé národy, dejinnou náhodou roz
trúsené na hraniciach medzi vefkými štátmi a 
národami, budú hrať hneď lebo pozdejšie vač
šina inú úlohu než dosiaf. Len nech krvavý krst, 
ktorým náš národ prešiel, nezostane bez účinku 
na náš vnútorný život, nech v tom znovuzrodení 
Europy nezostaneme vzadu. Tiež my musíme 
byť iní a lepší." 

Osud českého národa ide rovno
b e žne s na š í m, Preto i my móžeme slov Kra
mářových použiť i na naše pomery, lebo nám ich 
vnucuje oprávnená nádej. ktorá nečaká skorý 
mier, ale mier dobrý, užitočný a trvanlivý. 

-ek: Slovenský fýždenník. 9. IV. 1915. 

P O Z dra V T. G. M. 
V prosinci 1918. 

1. Vítězi, který vjíždíš 
do pražských bran, 
žehnej Ti svatý Václav 
a Mistr Jan. 

2. Červenobílý prapor 
jsi světem nes', 
červenobílý prapor 
Ti vlaje dnes. 

3. A miliony srdcí 
bijí Ti vstříc 
a muži, ženy, děti, 
přišli Ti Hc': 

4. Náš otče, který vjíždíš 
do pražských bran, 
žehnej Ti svatý Václav 
a Mistr Jan. 

Stoletý kalendář. 

K. Toman. 

IV.. N a cl r u h o II str a nu.. V z aj e t í" 

V K a r pat ech. 

Čtyřicet nás vyvolali z řad, 
~arpatskými lesy na mýtinu hnali. 
ctyřicátýprvý bude umírat. 
Pod borovicí mu jámu vykopali. 

Májový den se loučením chvěl, 
Jako jeho oči teplý, mlčelivý ... 
Prvý z pokořených, jenž lhát neuměl, 
když mu srdce stiskl odpor divý! 

Vzpřímený na mýtině stál, 
když mu sedm hlavní blýsklo před hrudí .. , 
Kletý otrokář náš! Tak nás zbičoval 
v • • ze se am nyní vzpoura nebudí, .. 

Sedm výstřelů zatřasklo mýtinou ... 
srdce zbojníkovo víc se nevzbouří! . , . 
K svahům protilehlým naše vzdechy jdou ... 
Snad se záhy z čtyřiceti pušek zakouří. 

Josef Kopta: Cestou k osvobozeni. 

K a r pat s k é mot i V y. 

Karpaty začaly pro nás existovat v oné chvíli, 
kdy rakouská vojska, poražená u Lvova a Rawy 
Ruské, byla zahnána a o jejich mohutnou 
přehradu se s napětím posledních sil zachytila. 
Tehdy - kolem vánoc 1915 - se nám v Če
chách zdálo, že nebýti těchto hor, byli by Ru
sové došli slovenskými rovinami až k Budapešti 
a Vídni a vojna byla pro Rakousko velmi ne
slavně skončena. Jenže se jim podařilo pronik
nouti jen soutěskou v okolí Mezilaborců, a Hu
menné, spálené a pobořené, bylo nejzazší šlé
pějí, kterou vtiskly do roviny kozácké před
voje. Na půl roku staly se Karpaty dějištěm po
siční války se střídavými úspěchy a. z těchto 
časů zůstaly v naší paměti vtisknuty nejhlouběji. 

Vzpomínám-li na ně, mám dojem, že si pře
říkávám jakousi dlouhou baladu, které jsem se 
kdysi naučil nazpaměť a - jako to při čtení 
balad činíme -'- umístil si ji do karpatského pro
středí, jímž jsem kráčel a chytal obraz za obra
zem. Vím, že ještě nebyla napsána, ale věřím, 
že jednou napsána bude. Všecko mravní zoufal
ství, všecko lidské hoře, fysické i duševní mar
tyrium Cecha, přelepeného barvou "hechtgrau" 
a maskovaného v zevnějškově jednotný typ Ra
kušana, nemá pro umělecké dílo příhodnější 
atmosféry nad tyto vysoké hory, které svou 
"špátkou" přerýval, a nad tyto pralesy, jimiž se 
plížil, zoufale hledaje za každým stromem cestu 
z otroctví. 

První polovina roku patnáctého byla pro ra
kouskou armádu nejkritičtější. Tenkrát se zdálo, 

* 

že mve!ou. v Rakousku z posledního. Do Karpat. 
z~~?eze,?y~h a zmrzlých, byly posílány nejbíd
ne)l odene a vyzbrojené maršbataliony, a zá
kopy ta~ byly ob.s~zeny tak říďounce, že jsme 
nedovedh pochoplh, proč Rusové váhají a ne
p~stív se . v několíkařadových kolonách proti 
prekrehle, hladové císařské armádičce, jejíž 
bídu charakterisovaly hadrovité pláště nad ko
lena a poloplátěné "komodky" na namrzlých 
~ohách. Bylo jisto, že by se nebránila a šla by 
Jako stádo, které umdlelo na dlouhých, bláti
vých silnicích, k ruským hranicím, kde nedá
vají kukuřičný chléb a kde bude klid a teplo. 
Tvrdím, že i němečtí vojáci měli tehdy vojny 
dost, a my isme viděli na vlastní oči, že i jejích 
masa trpně vyčkávala, až se objeví vousatý 
zemlak a místo střely ukáže rukou a vzkřikne 
své drsné a vše odpouštějící "jdi"! 

Jenže tehdy jsme nevěděli, že žije v Petro
hradě plukovník Masojedov s generálem Sucho
mlinovem, kteří se postarali, aby od února 1915 
přišlo na jednoho ruského vojáka dohromady 
pět patron a na jedno dělo necelých sedm šrap
nelů. Ale i tak úspěch občasných ruských vý
padů svědčil, že by byly tehdy stačily ony pří
slovečné ruské čepice. 

Rakouský generální štáb velmi dobře cítil, 
jak duch armády ponenáhlu poklesá a taje a 
nemýlil se, ukazoval-li v reservátních rozkazech 
na nakažlivý vliv českých "hochverratrů", kteří 
se velmi horlivě hlásili na patroly, aby mizeli 
jeden za druhým. Přitažený šroub persekuce 
a výstražných represálií měl zakřiknout tento 
rozklad a rozptýlení českých vojáků po němec
kých a maďarských rotách mělo je postaviti pod 
bdělóu kontrolu. Není asi mnoho místna býva
lých rakouských bojištích, kde by padaly zho
vadilejší nadávky na celý český ·národ a kde 
by byli hejtmani slibovali po válce v Čechách 
více šibenic, nežli v Karpatech. Zejména po 
onom březnovém dni, kdy zmizel ze zákopů 
celý pražský pluk, po němž zbyla dole ve vsi 
jen důstojnická kuchyně. A tu je jeden z mo
tivů, který zní v karpatské písni čistě a líbezně, 
jenže z protější strany, kde přebývala hrstka 
českých lidí, kteří bojovali, strádali a umírali, 
vědouce proč a za koho. A tu jsou místa, kde 
se čeští spiklenci připližili nejhlouběji do země, 
jíž opověděli své nepřátelství na žÍvot a na smrt 
a vyhlásili svou nesmiřitelnou vůli, vyrvati 
z ohavných spárů svůj český domov. Zde šel 
28. pluk za magickým hlasem tklivé hymny, jíž 
jej přivábil starodružinický rozvědčík, zde se 
zcelovala rozpolcená, zmatená duše pražských 
dětí, kteří konečně v hlubinách karpatské nocí 
našli dl, po němž nepřestávali pátrati. 

Tento český dvojhlas, který se táhne všemi 
rakouskými bojišti a také celým vnitrozemím, 
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je soustředěn v Karpatech do několik výstiž
ných zkratek a lze jej tu nejurčitěji hmatati a 
zkoumati. Vedle drátů, na nichž zůstávala vi
seti rozdrásaná, pro střílená česká těla vedle 
zasněžených roklin, v nichž doúpěli čeští'ranění, 
a ,ve~le stromů, na něž byli čeští vojáci rakous
kyml a maďarskými cugsHry přivazováni, po
plváni nadávkami, jsou pěšiny a houště, jimiž 
Jsme se utíkali k novému životu a po nichž 
d~íve, nežli, nás tra~icky srazila slepá a nevy~ 
blrava ruska koule, Jsme se dostali šťastně z ra
kouských osidel. Neboť zde bylo ukončeno naše 
národní probuzení, zde bylo možno učiniti slovo 
tělem. Studený nůž smrti na hrdle přinutil člo
věka, aby se rozhodoval rychle a nesmlouvavě 
~ ab>:: ~ poslední chvíli uvážil, je-li jen zvířetem, 
)emuz Je konec konců lhostejno, pro č má ze
mříti, anebo tvor, stvořený k obrazu božímu 
sv~bodná lidská bytost, která cítí vyšší smysl 
sveho bytí a bráni se, má-li jej ztratití pro ni
koho. Nebylo hroznějšího umírání na celém 
světě, a kdybychom přišli ještě dnes do Karpat 
na kotu 606, slyšeli bychom boiestné nářky, 
které tam nepřestávají, a poznali v husté spleti 
hlas~ český hlas ze všech nejbolestnější. Němec, 
Maďar a všichni, kteří věřili v Rakousko jako 
ve svou vlast, úpěli bolestí palčivých ran a hlu
bokým lidským steskem, Český nářek byl tra
gičtější o to, co tyto lidi zejména ve smrtl roz
dělovalo: o vnitřní vztah k zemi, již první mi
lovali a druzí nenáviděli, již jedni zvali svou a 
chtěli ji brániti, a druzí přihlíželi k jejímu osudu 
s chladnou cizotou, a vidouce teprve v jejím 
zániku počátek svého národního i lidského 
štěstí, strašně zavyli do prázdna, do něhož se 
jejich duše nevolně a bez smyslu ubírala. 

Řekl jsem, že v Karpatech se odehrával po
slední akt našeho národního probuzení. Zde 
jsme nejhorlivěji listovali v českých dějinách 
a třebaže jsme od počátku války cítili v hlubi
nách duše, jak se navždycky rozdvojuji cesty 
rakouská a česká, přece si zejména starší z nás 
teprve nyní myšlenkově formulovali svůj pro
gram. My, lidé dvacetiletí, jsme vždycky mohli 
d~jstvovati spontánněji a dáti se unésti citem, 
který byl takřka jediným velitelem. Rozumově 
méně zralejší a zkušenější žili jsme z buditel
ského ohlasu básníků, jejíchž symbolickým pro
roctvím jsme rozuměli. Deklamovali jsme si 
antimilitaristický Raport Fráni Šrámka, ale cí
tili jsme, že s trpnou resignací nebude možno 
tváří v tvář smrti vystačiti a že je nutno skut
kem dopovědět to, co básník kdysi dopovědět 
nesměl. Ostatně všelidský tón umírajícího vo
jáka a jeho strašlivá otázka: Proč? zněla 
i u Šrámka docela po česku, a ten, v jehož služ
bách básníkův vojáček stál, nebyl kdokoliv, 
nýbrž právě a určitě Rakousko. Obraz, viděný 
v básnické divinaci, stal se touto válkou sku
tečností, a od vojáka, vystrašeného hrůzným 
snem, který v Šrámkově básni zaujal místo na 
levém křídle a poslední, jsme se měli přes 
všecku vnitřní stejndrodost a spřízněnost lišit 
Hm, že se nám o naši smrti v poli nebude zdát, 
nýbrž že se nad námi nakloní ve skutečné ve
likosti. A tu se již nemohla končiti věc resigno-
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vaným a krvavě ironickým smírem "tož člověk 
rád jde, člověk musí jít, když pán chce, smrti 
ystří<~, tu ~ačína~ ~e akt!vní bunt a vzpoura, jak 
Jsme Jl bylI nassah z basni Bezručových Při
jde den, z dolů jde plamen a dým přijd~ "den 
s~čtuje~ spolu!" Tato nejsmělejší' výzva ještě 
pr:d valkou na adresu Rakouska vyslovená se 
najed.no;t začala týkati zejména těch, kteří ji mají 
provesh. Z deklamátorských podií a večírků, 
kde byla rozsévána a přijímána s bouřlivým 
potleskem, měla se státi skutkem. Ti, kteří ji 
znali zpaměti, opisovali si ji po rozebrání Slez
ského čísla a ohnivě recitovávali měH ukázat 
op~~vt;ěnost . plurálního pathosu, Jímž hovořila. 
Nezll Jsem n1kdy básnického slova intensivněji, 
nežli "Raport" a "Ostravu" v Karpatech a 
vždycky, když si je čtu, cítím, kterak z nich 
vanou hlubiny těchto hor a hvozdů se všemi 
krvavými dramaty a se všemi chvílemi buntů 
a šťastného vysvobození. S hlavou svěšenou 
k zemi letěli jsme za hvězdné květnové noci 
vzhůru po kopci, který měl býti námi dobyt, 
promícháni mezi německé vojáky s warnsdorf· 
ským dialektem, byli jsme stále daleko před 
nimi a prosekáváni nespočetnými roji ruských 
i rakouských střel (Rakušané stříleli s levého 
křídla rovnou na nás), pádili jsme jako zvěř 
prudce a instinktivně vzhůru na kotu 606 s je
dinou myšlenkou v hlavě a každém nervu: dnes 
poběžíme pořád rovně, pořád rovně, až doběh
neme k Rusům! Mnozí, kteří potom zapomněli 
včas odhodit pušky, taktak že nebyli zastřeleni, 
ale na to nikdo nepomyslil, bylo to opojení jako 
na barikádách. Přes mrtvé, kteří tu od minu
lých bojů leželi a tleli, občas ukryti za jejich 
tuhými těly, přes jámy po granátech a přes ne
spočetné drátěné překážky, které isme přelé
zali, aniž isme cítili bolest a krev na roz
drásaných rukách, hnali jsme se s nataženými 
nozdrami vpřed, jako bychom chtěli ve tmě vy
čichati, odkud zavane typický zápach ruské 
juchty a smrad máchorkového dýmu, který 
k nám před tím nosil vítr z ruských zákopů. 
Přes temeno hory jsme se přenesli, přes několi
kerá pásma zákopů, z nichž Rusové ustoupili 
a v nichž zbylo několik zemláků s rukama zdvi
ženýma (prosili nás, abychom je zajali!), padali 
jsme, klopýtali zase s vršku dolů, kde byl hustý 
les a v něm za stromy i pod zemí skrytí ruští 
vojáci. 

To již modře a růžově svítalo a Češi, skoro 
do jednoho z celého batalionu, po němž byli 
rozděleni, se tam sešli, jako by se byli umluvili, 
že právě v tomto útoku přeběhnou. 

V písni o Karpatech, kterou bych chtěl jed
nou psát, by bylo toto místo strašně zpěvavé, 
byl by to paján ke chvále života a svobody, 
kterou jsme přes to, že nás vedli ruští vojáci 
jako zajatce, pociťovali v každém póru duše 
i těla a častokrát chtěli padnout na zem a Hbati 
ji, čistou, zelenou a nezkrvavenou. Byl vám to 
pocit, jako když nám někdo odklopí temeno 
hlavy a na obnažený mozek padne tolik sluneč
ního světla a vzduchu, že je duši, jako by byla 
bez krunýře a hranic a létá v úžasných kruzích 
nad světem a nic jí nepřekáží. 

Místa v Karpatech, jimiž jsme tohoto májo
vého jitra stoupali, vidím ve vzpomínkách jako 
rajskou zahradu, kterou známe jen z nejkrásněj
ších snů, a když si ji chci představit, vzpomenu 
si na zelený Ceylon s hluboce modrou oblohou 
a s nějakými duhovými ptáky, kteří v Karpa
tech nebyli a které přesto slyším zpívat nad 
sebou, stoupaíe vzhůru bez únavy jako do nebe. 

Tehdy jsme stoupali do Ruska. Co na tom, 
že rozbitou, ponurou Haličí, 45 km pěšky denně, 
pijíce vodu ze silničních kalužin a živíce se ples
nivými chlebovými suchary! Ach, bílou kůrku 
isme jedli nejdříve a černou, praženou, chřupa
vou a nasládlou až naposled a byli bychom se 
při rozdílení o ni seprali, jak byla dobrá! 

Josef Kopta. 
Cestami odboje. 1. Praha. 

• 
Z a j e tf 2 8. pIu k u. 

Druhá rota České Družiny stála v listopadu 
r. 1914 na Dunajci v Haliči. V polovicí února 
1915 obdržely první dvě čety rozkaz, aby vy
daly se ke štábu České Družiny do Tarnova a 
hned potom odešly přes město Pilzno, kde vy
konal· přehlídku velitel třetí armády Bulhar 
Radko Dimitríjev, přes Jaslo a Zmigrod do Du~ 
kelského průsmyku na hranice uherské, kde ve 
vesnici Čarné byl ubytován štáb 49. pěší ruské 
divise. VeHtel nás přijal s velkou reservou, ne
znaje přesně, kdo jsme, a žádal od nás práci. 
K práci jsme měli chuť, ježto změna posice byla 
pro nás velmi vítána, a v horách se pro nás 
daleko lépe pracovalo než v rovinách, kde po
sice byly velice blízko a tím práce naše byla 
neobyčejně ztěžována. 

Z Čarné podnikali isme velmi časté výzvědy 
a brzy seznámili jsme se s posicemi nepřítele 
tak, že těžko bylo nepříteli, jímž v tomto úseku 
byli Rakušané, zakrýti jakékoliv změny svých 
vojsk. 

Na počátku března ruského stylu objevil se 
proti nám 28. pluk - pražských dětí - který 
asi to, března byl doplněn VIII. pochodovým 
praporem pod vedením nadporučíka Matějky, 
a hned příští dny měli jsme z něho zajatce, kteří 
nám vypravovali o špatné náladě v pluku. 
To nám dodalo i eště větší chuti k práci; 
chtěli jsme co možná nejvíce těchto hochů, strá
dajících zimou, převésti k nám a zbaviti je sta
rostí, jež měli při odchodu z Prahy, zpívajíce: 
"My jdeme na Rusy, nevíme proč!" 

Ve středu dne 16. března ráno přišel k nám do
brovolně do zajetí statný, kudrnatý osmadvacát
ník, jehož jméno si již nepamatuji. Měl celé tělo 
tetováno roztomilými dívčími hlavičkami a prosil, 
abychom šli pro i eho kamarády do rakouských 
zákopů, že se nám vzdají všichni. Tehdejší náš 
velitel, poručík Vojtěch Klecanda, souhlasil, aby
chom navštívili týž den Pražáky. Nařídil bratru 
Šípkovi, aby sebral svou "partu" a šel na vý
zvědy. Ale opatrně! 

Šípek Jan, starý válečník jíž z balkánské 
války 1912-1913, starodružinník, vyzval Va
šátku, Zacha, Znojemského, Chládka, Janouše, 

Zindulku, Stillera a mne, abychom se připravili 
k jedné hodině odpolední - že půjdeme pro 
"jazyky", Tak jsme totiž nazývali zajatce od 
28. pluku, 

Vzali isme si kus chleba a několik kousků 
cukru a vyrazili jsme o jedné hodině z vesnice 
Konečného po silnici ke Zborovu (Karpatskému) 
do vesnice Regetova Vrchního. Tu navštívili 
jsme v první chatě starého Slováka a ptali se 
ho na cestičky, jež vedou do vesnice Sztebnika
Huty, i na jiné podrobnosti. Tento asi 901etý 
stařec podrobně nám vykládal všechno a po
divil se nám, že mluvíme česky. Objal nás, když 
isme mu řekli, že bojujeme proto, abychom 
osvobodili Slovensko od Maďarů a spojili je 
potom s čechami v nezávislé, svobodné krá
lovství. 
pal nám na cestu požehnání, přál, aby Bůh 

nam dopomohl osvoboditi slovenské děti z ma
ďarských škoL 

Hned za vesnicí vypínaly se zasněžené, strmé, 
skalnaté hory, na které isme se vyšplhali, opí
rajíce se o v:íntovky, a na nich na druhém 
sklonu táhly se zákopy našich vojáků. Tam roz
ložen byl 195. Aravajský ruský pluk. 

Bylo slunné odpoledne. Zemljačci, jak říkalo 
se ruským vojínům, vyhřívali se na slunci a 
libovali si, že nepřítel je od jisté doby hod
nější" a ž~ málo střílí. Objasňovali isme ji~, že 
isou tam Ceší, kdo jsou to Češi, a že dnes večer 
půjdeme na výzvědy, aby byli opatrní a nestří
leli po nás. Slibovali a byli rádi, že budou v noci 
míti pokoj a klid, ježto protivník ani nebude 
nastupovati. Sztebnik-Huta byla vzdálena as 
půldruhého kilometru v nížině před ruským zá
kopem, takže překvapení většího rozměru bylo 
nepravděpodobno. 

Ještě než se setmělo, pustili jsme se po stráni, 
porostlé mladými smrky, do hluboké rokle, jíž 
protékal malý potůček, a opatrně jsme se plí
žili k vesnici, kde byl nepříteL 

Byla čirá tma, když dostihli isme první 
chaty. Stála prvá při ústí potoka do říčky, asi 
deset kroků široké, protékající vsí. Malé svě
télko v ní svítilo, Nahlédneme dovnitř a vidíme, 
že tam sedí dosti silný, zdravý muž. 

Zaklepali jsme a požádali, aby nám otevřeL 
Když jsme mu vysvětlili účel naší návštěvy, 
zdálo se, že jsme ho získali a že nám přeje. Po
věděl potom vše, co nás zajímalo. 

Byl to cikán. 
Ukázalo se, že jsme již v týlu jednoho pra

poru 28. pluku! Ve vesnici panoval čilý ruch 
vojáků, kteří obsluhovali první linii zákopů, 
Bylo tu první převaziště, kuchyně, vozíky s pa
tronami a jiné vojenské předměty. Krčili isme 
se v kůlničce na dříví a tvořili plán, jak navští
viti důležitější místa a jak odzbrojiti stráže, jed
notlivé objekty hlídající. Pojednou byli jsme vy
rušeni kroky tří nepřátelských vojáků, kteří šli 
s pravé strany vesnice, 

Ani nedýchajíce, čekali jsme, až přijdou k nám. 
Dělila nás jen malá říčka. ' 
Neočekávaně vzkřikli isme na ně: "Stůjte! 

Zbraně sem!" Tito polekaně odhodili pily a mo
tyky a hned snímali pušky, které měli na zá-
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dech na řemení, aby po nás vypálili. Avšak než 
se připravili ke střelbě, jíž jsme je drželi za 
pušky. Nechtěli nám zbrani vydati, ježto myslili, 
že jsme Rakušáci a že si z nich tropíme žert. 
Teprve silou jsme je odzbrojili. Poté nám vy
světlovali, že jdou z práce a že právě dokon
čili práci na zákopu pro velitele praporu. Na-

. bádali nás k opatrnosti, ježto prý jsme ve vel
kém nebezpečí. 

Sotva jsme ztichli, již jde touže cestou nový 
Rakušan, který po našem vyzvání, aby nám dal 
zbraně, třesoucím se hlasem a skoro s pláčem 
nám vysvětluje, že zbraně nemá a že byl 
panu majorovi pro večeři. Přešel k nám přes 
potok sám. Pan major asi zůstal bez večeře. 

Za nim nový. Tentokráte byl to svobodník, 
praporr.i trubač, který šel do skladiště objed
nat potraviny. Po naší výzvě chtěl uprchnouti, 
byl však lapen a odzbrojen. Za celý svět ne
chtělo se mu jíti do zajetí a na kolenou prosil 
za propuštění, vymlouvaje se, že prapor zůstane 
zítra bez jídla a že jeho rodina bude trestána, 
jestliže se dovědí, že šel do zajetí. Hlukem jím 
způsobeným byl však vyrušen pes v chatě ci
kánově, jenž počal štěkati, čímž způsobil, že na 
posících začala oboustranná střelba, pro nás ne
bezpečná. 

Již isme počítali s tím, že jsme prozrazeni, proto 
dali isme .se roklí: zpět k naším zákopům. Ale 
střelba brzy utichla a nás velmi mrzelo, že dali 
isme si ujíti tak dobrou příležitost. Bez dlou
hého váhání dali jsme se znovu do vesnice. 
Chtěli jsme původně vzíti zajatce s sebou, ale 
onen svobodník nám velmi překážel, pročež 
jsme všech pět zajatců poslali pod stráži Ja
noušovou do našich zákopů. 

Janouš sám byl starý osmadvacátník, který 
na vánoce 1914 přešel k nám u Tarnova a hned 
vstoupil do České družiny, hoch chrabrý, ale 
měl tu malou chybu, že ještě neuměl slova 
rusky. Proto měl obtíže, když přišel náhle do 
ruského zákopu a nemohl pověděti, kde vlastně 
ty zajatce sebral. Rusové pak všechny dohro
mady arestovali a odvedli ke štábu pluku do 
Komnosz-potoku, áby se věc vysvětlila. Tam 
milého Janouše zachránil ruský pop, který mlu
vil německy. Pak ovšem všichni nás očekávali, 
s jakou se vrátíme. 

Zbývajících nás osm šlo znovu do vesnice. 
Cikán litoval, že jsme tu nebyli, že prý tu ko
lem jel vůz s párem koní, které jsme jistě mohli 
ukořistiti ... Nás to ovšem mrzelo tím více, že 
isme měli na koně zálusk, nutně jich potřebu
jíce, poněvadž do nejbližšího městečka, kam 
isme chodili nakupovat, bylo daleko. 

Abychom nemařili času a ještě něco vyko
nali, dali jsme se hned napravo vesnicí, majíce 
pušky na řemeni (po rakouském způsobu). Ná
hle proti nám vyšel člověk! 

Bez řečí jsme ho sebrali. Po chvíli jsme se ho 
tázali, ví-li, jaká je dislokace důležitých míst 
ve vsi, aby nám vše ukázaL Byl to sanitář s no
sítky, přehozenými přes rameno, která však 
hned odhodil do říčky a bez otálení nás vedl 
k obvazišti. 

Vtom na cestě proti nám přichází větší 
partie. Skrýváme se za chalupu, dávajíce jim 
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možnost, aby došli až k nám. Poté jsme je ob
klopili a vyzvali, aby se bez odporu vzdali. 
Všichni zvedli ruce. Tážeme se, kdo jsou. Byli 
beze zbraní a šli s nosítky pro potraviny, které 
objednal onen trubač. Byli udiveni, že jsme ho 
již sebrali a brzy byH našimi kamarády. Nabí
zeli se, že nám přinesou čokoládu a máslo, které 
mají dnes "fasovati". Měli jsme sice chuť na 
tuto pochoutku, ale obávali jsme se zrady -
a nepustili je. 

Zvětšivše tuto partii o nových pět, které jsme 
zajali, když přišli k nám při vyjednávání s oněmi, 
odeslali jsme je pod stráží bratra Zacha starou 
cestou do našich zákopů. Průvodce jsme si však 
podrželi. 
Konečně přivedl nás do školy nedaleko kos

tela, v níž bylo převaziště, a naproti v chalupě 
byl c. k. doktor Greif - Čech. 

V cházíme do školní světnice. Podél obou stěn 
na zemi leží asi 25 raněných a nemocných. Za 
hlavami stojí školní lavice a u nich pušky, tlu
moky a šaty. 

U stolku při svíčce seděl svobodník, mající 
službu. Vstal a dal nám pravidelný raport 
o stavu nemocných; tvrdil, že nemohou ode
jíti, ježto isou omrzlí na nohou. Raněných bylo 
málo, dva z nich těžce. Poté isme raněné í ne
mocné vyzvali, kdo chce s námi, aby se rychle 
oblékaL Všichni nemocní byli pojednou zdrávi 
a schopni cesty do Ruska. Počali se rychle 
oblékati a rovnati své tlumoky. Jen ranění Zů
staH, a těm jsme nařídili, aby řekli, že tu byli 
Češi - ruští vojáci, jejichž pluky stoji proti 
nim, a až budeme na ně útočiti, aby do nás ne
stříleli. Slíbili nám a velmi litovali, že jsme jim 
odřekli vzíti je s sebou. 

Poté isme se zajatci odešli. 
Další návštěva byla u doktora Greifa. Ležel 

v posteli a při svíčce četl knihu. Přistupujeme 
k němu a vyzýváme ho, aby šel s námi do za
jetí. Rozkřikl se na nás, že podobné vtipy nám 
přijdou draze, maje zato, že jsme převlečení Ra
kušácÍ. Ale když isme mu pohrozili bodly, vstal 
a oblékal se. Teprve když zvěděl, že chceme 
vzíti celý pluk, nabídl nám své služby. Na 
čestné slovo, že jest "náš", uložili jsme mu, aby 
rozšířil v celém pluku zprávu, že proti němu 
stojí Češi a že v noci na Bílou sobotu budeme 
nastupovati, aby proti nám nestříleli. Znovu pří
sahou slíbil, že nás nezradí; ponechali jsme ho 
tedy ležeti. 

Dalším úkolem bylo sebrati plukovní prapor, 
který byl před několika dny u vozatajstva 
u kostelíčka. Velice jsme litovali, že byl pře
nesen do lesa asi 1 km vzdáleného nad stráni 
nad vesnicí, kde byl rozložen i štáb pluku -
s "bohem války" - plukovníkem Šaumajerem. 
Ježto už bylo nedaleko úsvitu a nás bylo přece 
jen málo - zůstalo nás jen sedm - nemohli 
jsme se odvážiti k této návštěvě a odešli jsme 
domů, vyrušováni stálými prosbami připrave
ných omrzlých zajatců, kteří již chtěHbýti pryč 
odtud, bojíce se, aby znovu nebyli vzati, neboť 
občas prý vesnicí procházela patrola "Kaiser
jiigrů". Ve vesnicích, totiž v chalupách byli na 
noclehu hoši, kteří se na noc "u1ílí" ze zákopů, 

aby se aspoň vyspalí v teple. Neshledali jsme 
účelným sbírati je po chalupách a dali jsme se 
starou cestou do našich zákopů, kde jsme vy
pili. po hrnečku' dýmem čpícího čaje. Ve štábu 
pluku přidaly se k nám dříve odeslané partie 
a ráno přišli jsme do Konečné, vedouce s sebou 
37 pražských dětí, mezi nimiž nechyběli ani 
dva buršáci s pořezanými obličeji. Byli to ka
deti-medici z obvaziště, kteří. se hanbili, že tak 
nečestně byli vzati do zajetí, a ujišťovali, že by 
byli jistě stříleli, kdyby byli měli tušenÍ,že jest 
nás tak málo. 

Klecanda měl ovšem velikou radost, že zase 
měl důkaz pro velitele divise, že jsme skutečně 
loyální k Rusům, který teprve po tomto kousku 
nám věřil a vyznamenal nás svatojiřskými kříži. 
Náčelník štábu, plukovník Ravtaradzev, který 
nám byl již nakloněn na základě dřívějších pod
nikání, souhlasil s plánem převedení celého 
pluku do zajetí. 

Ale nastaly tu nové potíže; 49. divise měla 
velmi širokou frontu a byla jíž J:.odně vysunuta 
kupředu, vzhledem k sousedním divísím. Teprve 
po ujištění, že Rakušáci nebudou stříleti a že 
nebude nijakých ztrát, počaly se dělati podrobné 
plány. Velitel 24. armádního sboru generál Zu
rykov, který již před válkou býval v Přerově 
a kterému isme kdysi při vítání v Žmigrodě zpí
vali české písně" nám plně věřil a při našem 
plánu nám pomoh1. 

Na pomoc byla sem vyzvána kozácká dívíse, 
třebaže nemělo se tohoto průlomu použíti k dal
ším operacím. 

Ve čtvrtek navečer šel nový oddíl na roz
vědku. Do vesnice ani nešli a nebylo toho také 
třeba. Roklí, jíž isme šli včera, procházela pa
trola Rakušáků, která však na první zavolání 
se vzdala. Tito lidé vypravovali, že po včerej
ším odvedeni "hilfsplatzu" žádných změn se 
nestalo a že prý doktor Greif byl zajat a opět 
ruskými Čechy propuštěn. Velitel 28. pluku plu
kovník Šaumajer prý telefonoval do divise o po
sHu. Dostal však prý odpověď, aby si vojáky 
"udělal". 

Zajatci zase podrobně objasnili, kde jsou 
umístěny kulomety, a potvrdili totéž, co vče
reíší, jakož i vše, čeho bylo pqtřeba k nástupu. 

V pátek večer asi o 10. hodině přešel štáb 
divíse z vesnice Konečné do Regetova, kozá
kům dány byly přesné instrukce, kterými ces
tami se bráti, aby zašli v týl protivníka. Když 
však isme chtěli dělati průvodce, nebylo nám 
dovoleno jíti s nimi, z jaké příčiny, dodnes ne
víme - snad přece. jenom veHtel divise nám 
nevěřiL 

Posice Rakušanů byla tato: 28. pluk zaujímal 
horu za Sztebnikem-Hutou svými dvěma pra
pory. Tu také byla hlavní linie zákopů, před 
vesnici byl vsunut jeden prapor. Napravo od 
28. pluku byl 47. a nalevo 49. pluk. Jeden pra
por 28. pluku byl pak detašován do Bukoviny. 

Když již kozáci vyšli z našich zákopů, dosta
vili se ještě k nám dva zajatci, kteří nás infor
movali o přibytí posily jednoho německého pra
poru myslivců a maďarských husarů, kteří se 
však neslili s 28. plukem, nýbrž posílili křídla 
jeho. Jinak vše zůstalo beze změn. 

Celou noc s napětím očekáváme výsledek 
naší akce. Nikde ani výstřelu. Teprve, když již 
svítalo, zahřmělo ruské "hurrá" a celý 28. pluk 
jde bez výstřelu k Rusům. Jenom rakouská 
artilerie spustila do "pražských dětí", odchá
zejících do Ruska, silnou střelbu a několik jich 
zranila. Ráno stály v Regetově vyřazeny tří 
prapory, aby byly přepočítány a odebrána jím 
korespondence i zbraně, pokud zůstaly. 

Celkem vzato bylo asi 1600 důstojníků a mužů 
se všemi kulomety a koňmi k nim. Skoro všichni 
byli pak odesláni do Taškentu do tábora za
jatců, a Šaumajer, který prý zůstal asi s 80 vo
jáky, byl povolán do Vídně před válečný soud. 

Ze vzpomínek Borise W uchterle. 
Cestami odboje. ll. Praha. 

Z a jet í. 8. zem ě b ran. e c k é h o 
tJ I II k u. 

V červnu r. 1914 jsem vykonal maturitu na 
učitelském ústavě ve Slezské (tehdy ještě Pol
ské) Ostravě. Těsně před začátkem školního 
roku 1914/1915 obdržel jsem místo ve fryštát
ském okrese v Dětmarovícich-Koukolné. To už 
byla válka v plném proudu a v Srbsku se vítě
zilo. V říjnu jsem byl odveden v Opavě a při
dělen k 8. zeměbraneckému pěšímu pluku do 
Prahy, který však zatím byl poslán do Salc
burku. Nastoupil jsem tedy cestu tam. 

Salcburk, vlastně okolí, učinilo na mne dobrý 
dojem. Po dlouhém bloudění dospěl jsem do ka
sáren hellbrunských k svému pluku. Zde mne 
teprve uchvátil vojenský život. Trochu pochů
zek z kanceláře do kanceláře, až jsem zapadl 
mezi veselou společnost pražských jednoročáků. 
V prvním okamžiku připadalo mi to jako nedo
rozumění, ale bodrý hovor a české písně - to 
už jsem se cítil jako mezi svými. Druhý den mne 
vymustrova1i a hajdy na cvičiště. Ostatní už 
prodělali kousek výcviku a já to měl dohánět, 
Ale kdepak! Bavilo mne vice pozorovat zasně
žené Alpy a shánět lístky a průvodce po kraji. 
Prvé dny to byl život trpký. Smekal jsem i če
pici k pozdravu a "štram" vojančina byla na 
hony daleko. Vedle kasáren bylo rozsáhlé cvi
čiště, na tom jsem nabýval prvých znalostí vo
jenských. Nejmilejší mně ovšem byla přestávka 
a babka s párky. "Bříza" (puška) mně byla cizí, 
neznal jsem jediného šroubku. Zato jsem každé 
volné chvíle využitkoval k potulkám po městě 
a okolí. Za kasární branou jsem byl turistou a 
žádná zajímavost mi neušla. V neděli vypravili 
jsme se k vodopádu Gollingu, jindy zase do hor. 
Táhlo mne do Bavor na Konigssee, ale tam se ne
smělo. 

Velitelem náhradního praporu byl major VoH, 
člověk, který se snesl. Zato jsem upadl v ne
milost šikovatele Fischera, žida. Ten se snažil 
"zpříjemnit" mně vojnu na každém kroku. 
A druhým "přítelem" byl hejtman Blažej, pře
zvaný "drožkář". U ·posledního jsem si nepří
zně zasloužil: dostavil jsem se jediný z celé roty 
s červeným "akselbuřtem" na -cvičení. Proto 
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jsem též před vánoci vypadl ze seznamu pový
šených. Ale to mne nemrzelo. 

V pluku každou chvíli hřmělo. Velitelem se 
stal nějaký Maďar a začala se tuhá kázeň. Mezi 
námi a ostatními vojsky ("skopčáky") nebylo 
nejmenšího přátelství. Naopak. Hádky a pračky 
byly na denním pořádku. Přicházela výjimečná 
opatření. "Přes čas" do devíti hodin, žádné do
volené, pak nějaké sběhnutí do ltq.lie, vyklo
pený kočár s velkým hodnostářem, velká obžer
ství ~ rány Jobovy se hrnuly. Byly pověsti, že 
město nabízí 40.000 K, aby pluk přestěhovali. 
V pluku byla nálada revoluční. "Sraz v Niši" -
to bylo heslem. A rozumělo se tomu. 

Po krátkém pobytu na hradě vrátil isem se 
do kasáren. Kamarádi se rozptýlili "do škol". 
Začínal jsem chápat, že se mi úmyslně podrá
žejí nohy a tak jsem jednoho večera na stráži 
vypálil po "garnisonsinšpekci". A ráno jsem 
hlásil, že chci do pole. Právě totiž se sestavoval 
6. pochodový prapor. Dostal jsem "titular
frajtra", nový mundur a ostatní polní rekvisity, 
koš poslal domů a jelo se. Jelo se do neznáma. 
Nevoják ve vojenském hávu jel na frontu a ne
věděl, co tam bude dělat. 
Přidělen jsem byl k 9. setnině se značkou 

"p. v.", jíž velel mladý, vyžilý Chorvát Marčič, 
hrdina zázemí. 

Nemýlím-li se, odvedl nás na nádraží oddíl 
59. pluku jako čestná stráž, více však jako 
eskorta. Město nám naposledy zamávalo ru
kama a kapsníky, nějaké ty kytičky a pak už 
nás pohltily "dobytčáky". Zdá se mi, že někdo 
vytáhl i prapore k bíločervený a ozývaly se 
české písně. Na nádraží nás dlouho nezdržo
vali. Vlak se hnul, z vozů zazněl procítěně "Kde 
domov můj?" a vlak rychle supěl do neznáma. 
K Vídni a Budapešti. Do Srbska. Nad AmsteUen 
táhly se ranní párYi vzpomněl jsem si, že tu leží 
Ferdinand. Vídní isme projeli v noci a do Buda
pešti jsme přiJeli též pozdě v noci. Směr naší 
pouti se zde změnil: do Karpat Čím blíže 
k frontě, tím více se měnila celá tvářnost kraje. 
Vlaky s raněnými, potravinami, střelivem, vy
děšené obyvatelstvo, větší pustota a tam v dálce 
občas hluché dunění ... Vyložili nás na nějaké 
větší stanicí a nastalo putování blátem, polí, 
rozježděnými cestami. V nějaké poloopuštěné 
vsi isme nocovali. Byli tu už dragouni a nějaký 
"trén" a místa málo. Zalezli i sme na kůlničku, 
kde bylo ždibec slámy, místa tak sotva pro tři 
osoby. Nedaleko hučel rozvodněný Laborec, 
přes nějž vedl houpavý most. Tudy vedla cesta 
někam do hor "k naším". Jasněji duněly rány 
z.děl a tikot kulometů. 

K ránu jsme došli k divisi. Bylo to na vršku, 
v zemljance sídlil "náš bůh a pán". Rozmoklá 
pole byla rozryta zákopy, zde se už ztuha bo
jovalo. Kopali isme si hned zákopy, aby nám 
ruce neztuhly, ač jsme padali únavou. K večeru 
isme šli do polorozbořené vsi pro oběd. Ku
chyně stála pod nějakou. kůlnou u mostu. 
"Dlouho se tu nemotejte, střílí se sem," slyšel 
jsem varovné hlasy kuchařů. A tak jsem se 
šálkem pospíchal brzy podél říčního koryta na 
kopec. Stmívalo se silně. Ojedinělé postavy 
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loudaly se pro "menáž", když se náhle ozval 
ostrý, řezavý zvuk a prudký výbuch: neda
leko padl granát. Pak ještě rána a zas a zas.,. 
kůlna rozbita, most zbořen, poslední šli bez 
jídla, Též na kopec padlo několik ran; ráno 
nás uvítali též několika granáty a šrapnely. Na 
kopec jsem nedošel, zalezli jsme s kamarády 
do opuštěných zákopů. Bylo tam vlhko, našli 
jsme tam desky a trochu slámy, noc isme tam 
spali. 

Zrána trousili jsme se po hloučcích na pro
tější vrch, zpola zalesněný, jako záloha. Lidé 
byli zkřehlí, padal vlhký, rozměklý sníh. Marčič 
běhal s revolverem a hrozil zastřelením, kdo . 
se opozdí. Skupina starších, kterou poháněl, 
vztekle strhla pušky ve vzteku a Marčič ode
šel. To byly dojmy, kterých jsem v hlavě ne
srovnaL V lese jsme tábořili. Zřetelně ťukaly 
jednotlivé rány pušek, štěkaly zde a onde ·kulo
mety. .. fronta! 

PřižÍvilí jsme se u nějaké kuchyně a že tu 
budeme nocovat. Někteří stavěli chyše z chvoji 
a větví, jiní, pohodlnější, lehli prostě na zem a 
zabalili se "celtdekou". Klikatý lesní chodník 
vedl k frontě, odkud přicházeli vojáci raněni, 
dopravovalo se střelivo, přinášeli na nosítkách 
těžce raněné i mrtvé. V noci padal sníh a jak 
tu vojáci večer lehli, leželi jako klády, zasy
pání sněhem, Bylo to veselé vstávání. Tiše, hu
sím. pochodem lesem a houštím, nahoru a dolů, 
dobrali jsme se na frontu, do zákopů. Těch tu 
ještě nebylo, byly jen jakési díry. Místo bylo 
řídkým smíšeným lesem, Touž zůstala setnina 
s Marčičem osamocena, ostatní odešli do leva, 
k pluku. Bylo nás 3 čety Čechů a 1 četa "Eger
Hindrů". Zasadili nás do úseku 6. pěšího pluku 
jako "festhaltende Gruppe". Náš 8. pluk byl 
vlevo na mýtině, mezi ním a ná1:ni prostíralo 
se údolí: luk, Laborec a železnice napolo roz
rušená. 

Počalo se ihned pracovati na lepších záko
pech. Trvalo to několik dní. U nás byl celkem 
klid. Záseky z pokácených stromů daly se pře
kročit, drátěné překážky byly z jednoduchých 
ostnatých drátů. Pro stráže upravena hnízda, 
z nichž však bylo vidět na 30 až 40 kroků do 
lesa. Zima přituhla, proto jsme sami hleděli 
zdokonalit své úkryty. Ty sloužily spíše nám 
k ochraně než k obraně. Pro jídlo docházela 
denně část setniny asi hodinu cesty. Byla to 
krkolomná cesta: krajem lesa, po mýtinách, do 
roklí a zas nahoru až k cestě, jež vedla údoHm. 
Byl tu most a půda kolem rozrytá granáty. Tímto 
místem se probíhalo poklusem. Zpáteční cesta 
byla ještě horší. Každý voják nesl nejméně dva 
šálky a než došel, část rozlil, ostatek zmrzlo. 
Oheň bylo těžko rozdělat a silný kouř vábil 
ruské dělostřelectvo: hned tu byl granát. Mar
čičovi div úkryt nerozházeL Někdy se nesl od 
kuchyně "fasunk" Marčičovi, víno, nikdy se to 
však v pořádku nedoneslo. Něco se ce!rtou vy
pilo, sklenice se rozbila, kdo mohl za to? 

Za námi se utábořily zálohy, ale brzy zas zmi
zely, Zůstali jsme samí. Co se děje před námi, 
nevěděli jsme nikdy. Vytvořili na buku nějakou 
pozorovatelnu, ale nikdo nechtěl pozorovat. 

V údolí stál polozbořený klášter, který byl roz
rušován palbou ruskou i rakouskou. 

Z důstojníků setnin vzpomínám "fenricha" 
Rotzera a kadetů Moravce, Doležala a Šusty (?l. 
Poslední tři byli Češi. Z jednoročáků byH tu Be
ran, Koubek a já, 

Usídlil jsem se v záloze s "mazákem" Sovou, 
truhlářem v civilu, a ještě jedním starším "šper
klapkou". Ti "už v tom u.měli chodit" a já se 
horlivě učil. Ve službě jsem hledal nenápadně 
všechny průchody, které vedly "tam" a na 
hlídce jsem si připravoval chodníček. Češi od 
6. pluku nám šeptem pověděli, jak "patroly" 
odešly a přešly k Rusům. S našimi hlídkami 
chodili Němci. Jednoho večera už jsem měl na
mířeno záseky a "tam" - Němec však počal 
střílet, vrátil jsem se. 
Čas plynul. Kolem 10. března 1915 ozval se 

v podvečer s ruské strany český zpěv. "Hej, 
Slované!" znělo krásně v karpatských horách 
a lesích. Právě isme studovali z mapy frontu 
v Moravcově "dekunku". Stáli jsme v napětí a 
poslouchali. Bez nucení a smlouvání zazpívali 
jsme na to "Kde domov můj". Marčič zuřil, ně
koho uvázal, ale "něco" viselo ne odvratně ve 
vzduchu. Šeptem, náznaky dorozumívali isme se 
mezi sebou, duševní boj byl rozhodnut. 

Krátce na to objevil se jednoho večera před 
našimi zákopy ruský voják a volal: "Dajtě 
chleba." Některý z našich se k němu probral 
a pak se už tajemně šuškalo: Rusové budou na
stupovat, nestříleti dají nám teď pokoj; vzdát 
se! Že jsou tam Češi, dodávalo důvěry a odvahy. 
Strašení "divochy" a kozáky bylo už slabé! 

Dne 19. března jsme hlučně slavili Josefa. Do
šla řada balíčků a lístků ~ byla radost. Sova 
vařil celý den čaj, cigarety voněly v lese, ko
ňaku bylo dost. Navečer jsme klidně usínali. Spal 
jsem jako zabitý. Zrána počala přestřelka jako 
jindy, ale trvala trochu déle. Sova to pokládal 
za dobré i zlé znamení. "Vstávejte, už se to za
číná!" zaviklal mnou a balíl své věci. Chvilku 
poslouchám, ale pak jsem stáhl pokrývku přes 
hlavu a chci spát dále. Nad vrchem zabublal 
granát. Vstal jsem a připravil baťoch. "Do linie!" 
zněl rozkaz. Marčič běhal rozčileně s revolve
rem, ale nedlouho. Vykřikl a svalil se. Rotzer 
zalezl, naši kadeti však byli na místě. Skočil 
jsem do prvého "dekunku", který se mi nama
nul. Němec tu ležel s prostřelenou hlavou -
to už hučel boj. 

Po chvilce vskočil do vchodu reservista Be
neš, nějaký obchodník, muž hřmotné postavy, 
a padl s prostřeleným bříchem přes Němce. 
Moje myšlenky horečně pracovaly: Střílet? Ne
střílet? Vzdát se? Pohled na pušku - byla re
zavá jako liška a závěr se ani nepohnul. Visela 
mně v pohodě i v nepohoaě na kolu. Odhrnu 
větve - Rusové prodírali se záseky. Ječivé 
"Urrááá! mrazilo. Němci zuřivě pálili, zahlédl 
jsem vojenské pláště na větvích záseků. "Ne
střílet!" pronikavě rozřezával ryk hlas Morav
cův a snad i Doležalův. Prodral jsem se ze zá
kopů ven. Na zákopech Němců stál mohutný, 
vousatý Rus a šermoval puškou, k průchodu 
mířilo právě několik jiných a k témuž průchodu 
běželo už několik našich lidí beze zbraní. Ru-

sové něco volali, rozhazovali rukama a my bez 
velké pobídky po dvou pobíhali průchodem 
"tam". Za námi dozníval boj. Doběhli jsme na 
volné prostranství. Spatřili nás "naši" a spustili 
pekelnou kulometnou palbu. Na štěstí vyvázli 
jsme zdrávi. Spouštěli jsme se s kopce do údolí. 
Jako prameny táhly se po stráni proudy za
jatců, my první. Radost byla všeobecná. Za
chráněni! Rotzer zbaběle zalezl mezi mužstvo 
a skrýval distinkce, ale poznali ho. U cesty hou
kalo ruské dělostřelectvo, volali jsme na statné 
ty vojáky "Nazdar!", ale neodpovídali nám, jen 
se usmívali. Před rozbitou vsí potkal nás ruský 
důstojník. "Který pluk 1" volá česky. "Osmý!" 
odpovídáme vzrušeně a radostně. "Jedenáctý 
vás pozdravuje, už je tu," řekl a odcházel dále. 

Zůstali jsme v místě do rána. Dostali jsme 
něco jíst, ovšem nezbytné suchary, a naše dů
stojníky si zvali k výslechu do štábu. 

Dosti časně zrána uslyšel jsem nesčetné hlasy 
a lomoz před domem, kromě toho volání: "Osmá! 
Třetí! Druhál Pátá! ... Karle! Jarku!" Hledím 
oknem - 8. pluk je zde! To bylo radosti! Mnozí 
nadšeně projevovali radost, že jsou v zajetí, jiní 
ječeli, brečeli, že je to ostuda. Zejména fana
tický voják za slávu Rakouska Mrha; dostal 
přes hubu a umlkl. 

A teprve po deseti letech dověděl jsem se 
z "Památníku odboje", že pluk byl obžalován 
pro zločin zbabělstvL Akt byl v archivu vojen
ského soudu ve Vídni a podle úředních šetření 
ztratil pluk za jediný den, 20. března 1915, 
z celkového stavu 53 důstojníků a 2134 mužů: 
mrtvých: 1 důstojníka a 8 mužů, raněných: 
2 důstojníky a 52 mužů, pohřešovaných: 2 dů
stojníky a 1425 mužů. A to všechno agitací 
2. roty "České družiny". 
Cestami odboje. l. Praha. Josef Vavrečka. 

R O Z P 1.1 Š t ě n i 3 6. p 1u k u. 
Po šestinedělním výcviku u 1. náhradní set

niny 36. pěšího pluku v Liberci odejel jsem 
s 11. pochodovým praporem pod velením ma
jora Herzuma na ruskou frontu. Časně zrána 
dne 2. června 1915 projížděli isme Krakovem, 
kde bylo viděti již prvé stopy vojny. Kolem 
města spousty ostnatých překážek, tu i tam 
stavení rozbitá od ruské dělostřelby. Mnohému 
z nás tanuly na mysli ony okamžiky, kdy v Če
chách toužebně již očekávali ruské kozáky. 
Osud však chtěl tomu jinak, a dnes Rusové jíž 
byli opětně daleko od Krakova. Pozdě večer 
dojel vlak do stanice Sendiševa v Haliči. Vy
stoupili jsme z vlaku a dali jsme se na pochod 
východním směrem. Minuli jsme cestou několik 
vesniček, v nichž spáleniště páchla dýmem a 
jen zřídka bylo viděti někoho z obyvatelů 
v polorozbořených staveních. Na obzoru občas 
vzlétla světelná raketa a ozval se hukot vý
střelů. To bylo znamením, že isme již ve 
frontovém pásmu. V našich řadách je ticho, 
přerušované jen šumotem kožených součásti 
výstroje a nárazy polních lopatek na bodla. 
Každý pod tíží svého břemene se sklopenou 
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hlavou přemýšlelo dalším svém osudu. Pozdě 
v noci zavedli nás do prázdných stodol na 
nocleh. 

Po několikadenním pobytu v nocovací stanici 
postupujeme dále směrem severovýchodním. 
Cestou z vesničky Bud odpykává Sl celý náš 
prapor čtrnáctidenní "kvartýrarest", poněvadž 
jeden vojín z hladu ukradl slepicí a nebyl vy
pátrán. Přecházíme řeku San. Brodíme se pí
sečnatou krajinou a jdeme hlubokým borovým 
lesem za Ržečici, která jest z velké části v pla
menech. 

Je 13. července. Překročivše ruské hranice, 
přicházíme k městečku Zaklikovu, kdež na 
písčité planině rozbíjíme svoje stany. Je pozdě 
odpoledne. . .. Vtom jako bleskem prolétla 
naším ležením zpráva, že náš jedenáctý pocho
dový prapor,_ jakož i celý 36. pěší pluk, zvaný 
všeobecně "Zádná zima", má býti rozpuštěn a 
rozdělen mezi německé a maďarské pluky. 
Tato zvěst působila na nás šestatřicátníky mra
zivým dojmem. Kamarád vyhledával kamaráda, 
nastalo reptání, vzájemné loučení a smlouvání, 
jak se udržet pohromadě Neblahý úmysl 
rakouského velení byl příčinou značného roz
hořčení a nasel jen zárodky odboje do srdcí 
vojínů. Mezi vojáky mluvilo se všeobecně, že 
by bylo nejlíp utéci k Rusům. Jeden na dru
hého veřejně se smál a pokřikoval: "S námi 
to již nevyhrajou!" což bývalo často projeveno 
také známou písničkou "Šup sem, šup tam". 

V ečer toho dne zahrála nám naposledy naše 
malá kutálka, která nahrazovala u pluku pů
vodni hudbu, jež již dávno byla celá v Rusku. 
Jako poslední jsme si vyžádaH, aby nám hudba 
ještě zahrála naši národní hymnu "Kde domov 
m'ůj?". A tklivá tato melodie naší písně byla 
nám pak útěchou pro časy budoucí. 

Druhého dne časně zrána utvořeno bylo 
z praporu 11 čet, které se svými veliteli ubí
raly se každá jiným směrem. Moje četa táhla 
do vsi Zdechovic, kde byla opět rozdělena na 
4 oddíly. Já šel s oddílem jednoročáka-desát
níka, dra Goldschmieda, který později padl, a 
byli jsme přiděleni k pochodovému praporu 
13. landšturmu. Následujícího dne požehnal 
polní kurát naším zbraním a měl k nám delší 
nesouvislou řeč pro vlast a našeho císaře pána. 
V noci byH isme probuzeni "alarmem" a daH 
jsme se na pochod do první linie. Byla studená 
noc, Těžké mlhy, které se nesly nad lesy a zbo
řenými vesnicemi, působily citelný chlad. Za 
rachotu strojních pušek a blesků reflektorů 
prošli jsme hlubokým lesem a ráno, dne 17, čer
vence, dospěli jsme k velitelství pluku 13, land
šturmu, kde náš celý prapor byl rozdělen mezi 
setniny. 

Náš hlouček šestatřicátníků, který čítal 24 
mužů, dostal rozkaz postaviti se do kruhu, do 
jehož středu vstoupil velitel pluku. Rozhlédnuv 
se kolem, spustil nejdříve německy a potom 
lámanou češtinou: . 

"Vojáci! Jelikož váš pluk zrádně opustil svoje 
prapory jako pluk číslo 28, byl za trest roz
puštěn a vy jste přiděleni sem, abyste pod naším 
dozorem konali svou povinnost k císaři a vlasti. 
Za každé vaše provinění budu vás přísně 
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trestat, i prachem a olovem. Ii A nyní nastala 
celá Htanie urážek a nadávek, které byly hojně 
promíchány "prachem a olovem", Rudli jsme, 
v obHčeji, zatínali zuby do rtů a ruce v pěsti. 
Mezi touto krásnou řečí pana obršta přeletělo 

nad lesem, v němž jsme byli shromážděni, ně
kolik ruských dělových střel; pan obršt rychle 
zakončil svoji významnou řeč a poslal nás pryč. 
Poté byli jsme ke každé setnině pluku přidě
leni dva z našeho oddílu, Já s přítelem Ježkem, 
se kterým jsme si slíbili neroz!učné přátelství 
a pomoc i ve chvíli nejkritičtější, byli jsme za
řazeni k 11. setnině. 

A nyní nastala nám pravá vojna. Dělali ji od 
frajtra až po obršta. Každé naše hnutí bylo stře
ženo a kdejaká obtížnější, špinavější a nebez
pečnější práce, vždy byli komandováni v prvé 
řadě "šestatřicátníci". A tak nám byla zpří
jemňována služba za vlast a císaře pána. Po 
dvouměsíčním pochodu za ustupujícími Rusy a 
různých bojích došli jsme až k Ivangorodu. Podle 
dalších rozkazů ubírali jsme se podél fronty 
přes LubHn k řece Bugu směrem na Rovno. 
Vesnice, jimiž jsme procházeli, byly opuštěny 
a zbořeny. Obilí a jiné plodiny stály dosud na 
polích, Začaly deštivé zářijové dny. V našich 
řadách bujela úplavice, které jsem i já podlehl 
a byl jsem jí po tři týdny pronásledován, Sláb 
jako moucha a mučen bolestmi, musím však 
stále kupředu, nebof na odchod do polní ne
mocnice není ani pomyšlení. Za stálých lijáků 
přicházíme do hlubokých lesů, ve kterých blou
díme jako v labyrintu. Zásobování mužstva je 
mizerné, takže někdy celý den nemáme co íísti 
a někdy není ani vody. Proto jakmile přijdeme 
cestou na ves, je první sháňka po jídle. Nálada 
ve vojsku i mezi Němci je mizerná. Naše stráže 
utkávají se co chvíli s kozáky a šarže nám vy
kládají o ukrutnostech, které prý Rusové pášou 
na zajatcích. Zřejmě chtějí nás zastrašiti před 
útěkem do zajetí. Dne 10. září došlo k srážce, 
při níž byl šrapnelem raněn můj přítel Karel, 
Rozloučiv se s ním, osaměl jsem nyní u setniny. 

V lesích okolo Oliki byl konec dalšího po
stupu rakouské armády, vlastně ústupu armády 
ruské, který od Godice neměl konce. Zde si
tuací ovládla armáda ruská, Pokusy Rakušanů 
o další postup byly marné a končily se vždy 
ohromnými ztrátami. Bez veliké námahy odvá
děli Rusové celé pluky ze zákopů do zajetL Na 
rakouské straně nastal úplný zmatek a chodili 
jsme lesem sem a tam, Již po dvě nocí ustupu
jeme a Rusů vlastně není nikde vidět. Konečně 
přišel rozkaz, abychom se zakopali na planině 
mezi lesy. Byl jsem vyslán s feldvachou před 
linii do lesa a z lesa dopředu až na okraj pa
seky. Ukrývaje se za silnou borovíci, byl jsem 
vyrušen střelbou a zpozoroval jsem blížící se 
kozáckou hlídku. Ihned běžím oznámit tuto 
okolnost, aby byla ihned oznámena telefonicky 
dělostřelectvu. Zakrátko vynořili se z lesa Ru
sové a zakopali se na jeho pokraji. Nastalo 
šero, Šarže vyzývají mladé vojáky, aby zapálili 
chalupy, stojící mezi našimi a ruskými zákopy. 
Za odměnu slibována je odvážnému hrdinovi 
zlatá medaile. Jeden z Němců dal se zlákati 
Hmto slibem a v půl hodině již vesele plápolá 

oheň do nebes a osvětluje daleko široko celou 
planinu. Ale nyní nastal nám osudný okamžik. 
Rusové pustili do našich zákopů silný dělostře
lecký oheň a prorvali na jedné straně naši linii. 
Chtěj nechtěj musili jsme, zasypávání jsouce 
granáty, dáti se na útěk. Nastala strašlivá pa
nika. Teprve za hodinu podařilo se poněkud 
zavésti pořádek v ustupující naše řady. Ustu
pujeme celou noc. Časně ráno přecházíme 
16. zeměbranecký pluk, který pilně pracuje na 
svém opevnění. Jsme v druhé linií a dostali jsme 
rozkaz, dobře se zakopati. Jest osm hodin ráno 
a před našimi zákopy míhají se jíž opět kozáci 
na koních. Nechtěli jsme tomu ani věřiti. "Kde 
je 16, landver?" myslili jsme si. Ten však byl 
již v zajetí. 

Za chvíli hrčí již s protějších stromů ruské 
kulomety. Plazíme se po břiše bažinatou pla
ninou do blízkého lesa, kde zůstáváme až do 
večera. Večer opět bloudíme krajem lesa sem 
a tam, až posléze zakopáváme se na planině 
jako záloha za první liniL Když jsem hledal 
slámu po poli, tu jsem viděl, že první linie je 
skutečně řádně obsazena. Noc byla jasná a 
tichá. Ulehl jsem a brzy celá setnina byla po
hroužena ve spánek, Ráno před čtvrtou ho
dinou byl dán rozkaz prohlubovati zákopy, 
Sotvaže isme však učinili několik vrypů do 
země, ozvaly se s ruské strany výstřely, Velitel 
setniny, bývalý polský legionář, dívá se bedlivě 
polním kukátkem a oznamuje: "Das ist unsere 
Artillerie." Pracujeme tudíž klidně dále. 

Čím více však svítalo, tím vice se přibližoval<:\ 
střelba, Bylo již jasno, že se k nám blíží Rusové, 
Dali isme se rovněž do střílení bez cíle. Avšak 
vtom již začal za námi hrčeti ruský kulomet, 
Rusové začali nás obkličovati. Již i ze zákopů 
naší první linie počali se vynořovati Rusové 
s hromovým "hurrááál V elítel setniny, drže 
v ruce revolver, zdálo se, že sleduje každý můj 
pohyb. Krčil se v úkrytě a strašně jen řval 
"Aushaltenl" Šikovatel vida situaci, křičel na 
oberleutnanta, abychom se dali na útěk. Vtom 
však skácel se s prostřeleným čelem k zemi. 
B~l to snad trest za jeho nadávky, kterými nás 
Čechy častoval. 

Se všech stran semkli nás však již Rusové a 
hnali se na nás útokem. Vida, že pan ober
leutnant nemá již času vpáliti mně ránu z revol
veru do lebky, odhodil jsem svoji "břízu" a 
sundav čapku zvolal jsem: "Nazdar, brati!" Pak 
jsem vytrhl bodlo z pochvy a mrštil jím do 
bahnité půdy, kde zůstalo trčeti. Přicházel ke 
mně Rus, vysoký jako hora, a praví mi: 
"Zdravstvuj! Kakoj ty? Němec? Maďar?" 

"Čech," odpovídám, Podal mi mohutnou pra
vící a pravH "Meždu nami mír." 

Nyní začali odhazovati svoje zbraně i ostatní. 
Pan oberleutnant jen stěží loučil se se svou zbraní 
a kukátkem, Vtom však naskytl se mi obraz 
jiný .. Němec, kterému bylo asi 20 let, nechtěl 
odhoditi svoji pušku, Přistoupil k němu jeden 
z Rusů a se smíchem pravil: "Kotorij kotoróv" 
a postavil se proti Němci s bodákem. Němec 
ani nemukl, stiskl spoušf a již svalil se Rus k jeho 

nohám. Zpod levé lopatky řinula se mu krev. 
Hlouček Rusů přiskočil k Němci a co se s ním 
dále stalo, již jsem nezahlédl, nebo! byl jsem 
hnán do týlu s výkřiky: "Hajdy, skorej nazad!" 
Cestami odboje, I. Praha. Stanisl::w Kramer, 

Jak jsem se dostal do srbského 
zajetí. 

Bylo to naprosto zřejmé i každému ersatz
reservistovi, "že jsme to prohráli", Pravím "my" 
proto, že tehdy jsem byl nejstarším aktivním 
desátníkem 8. setniny 91. pěšího pluku "Freiherr 
von Cibulka" a mojí povinností podle "dienst
reglama" bylo cítit se údem slavné zelené bri
gády ČÍS. 17 pod vedením generála Daniela, 
Tato byla částí ještě slavnější deváté pěší di
vise pod vedením pana generála von Scheu
chenstuela, která byla součástí nejslavnějšího 
armádního sboru ČÍS. 8, jemuž velel p. generál 
d. Infanterie baron Giesl von GiesHngen, 
Myslím, že netřeba dodávati, že tento sbor byl 
mocnou jednotkou slavné armády Potiorkovy, 
který, jak známo, dobyl Bělehradu a dostal za 
to od císaře pána řád Marie Terezie. Při útoku 
na Valjevo dal si ho mužně na prsa, aby jej 
Srbové viděli. Chyba byla v tom, že když v pro
sinci 1914 utíkal od Valjeva, nevěděl, jak to za
říditi, aby srbská armáda ten řád viděla a 
z respektu nehnala Rakušany tak prudce: 

Srbové sice radu pro něj měli pohotově, měl 
si jej prý připnout "na buzicu", ale myslím, že 
by proto Rakušany nebyli hnali mén~ rychle. 
Neříkám "nás" proto, že jsem už při tom 

slavném výprasku nebyl. Z toho je vidět, že v tu 
dobu jsem byl někde "ulítej". Přes to by mně 
každý křivdil, kdo by mě za ulejváka považoval. 
Myslil jsem to s vojnou vždy vážně, tak vážně, 
že jsem se zhrozil, proč se lidé zabíjejí a proč 
do toho Srbska vlastně táhnem. 
Měl jsem za to, že už je všemu konec, když 

isme fo 19. srpna naposled projeli na pláních 
a stráních "Ceru". Myslil jsem ... teď je konec 
vojny. Co jsem měl vlastně myslit jiného? Ve 
vysoké politice jsem se sice nevyznal, tu obsta
rával pan Berchtold ve Vídni, ale v strategii a 
v umění válečném, to je věc jiná. To isem dřel 
tři roky a tedy jsem tomu musel rozumět, "když 
isme to prohráli". Ostatně ještě jsem neslyšel 
nikoho, ani Konráda z Hotzendorfu ne, kdo by 
tvrdil, že jsme to na "Ceru" vyhráli~ Tedy de
finitivně a navždycky jest nezvratně zjištěno, 
že na Ceru to prohrál kdekdo, od mého švarmu 
počínaje až po sborové velitelství a nejvyšším 
velitelem Potiorkem konče. 

To je pak už samo sebou, že, když někdo pro
hraje bitvu, tak že utíká, aby zachránil, co se 
zachránit dá, 

Tehdy na Ceru utíkal také kdekdo, a zůstal 
jen, kdo utíkat nemohl anebo simuloval, že 
utíkat nemůže, zkrátka, kdo toho měl dost tak 
nebo tak. Zachraňovat už nebylo co. 

Nejprve utekla pražská zeměbrana, část 
k Drině a část ne zadržitelně dopředu - ani 
srbské zákopy jí nezadržely. Ti, co utíkali 
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kupředu, zaházeli flinty a nechali si torby, ti, co 
dozadu. zaházeli torby a nechali si flinty. Potom 
týmže způsobem se rozutekli osmadvacátníci, 
jedenáctí z Písku a jednostodruzí z Benešova. 
EgerHindří, ti utíkali v pořádku v čele s oficíry, 
ale jen jedním směrem - k Drině. 

O jedenadvacátých se to takhle nedá jen říci. 
Dozadu - k Drině, jím zapověděl utíkat pan 
generál Scheuchenstuel a dopředu utíkat ne
mohli proto, že nebylo útoku, nýbrž jasný a 
krátký rozkaz: "Aushalten bis zum letzten 
Mann!" (Vydržet do posledního muže!) Dodnes 
nevím, měli-li jsme se dát zabít do posledního 
muže, anebo měli-li i sme se dát do posledního 
muže sebrat od Srbů. Zabít se nechtěl dát nikdo. 
Přesto hodně lidí bylo zabito právě proto, že 
zpátky utíkat isme nesměli a kupředu to zatím 
nešlo. Pro svoji osobu jsem myslil, že rozkaz 
se týká toho sebrání. Náš velitel praporu byl 
hodný člověk, ale rozuměl tomu jinak, než já, 

Posílal mne jako svého ordonance napravo, 
nalevo, "jestli linie ještě drží" a moc se horšil, 
když řidla. Naposled už byla obsazena jen těmi, 
kteří utíkat nemohli proto, že svůj úkol, vycedit 
krev pro císaře pána, splnili. Bylo jich mnoho. 
Mezi nimi tu a tam byl ještě někdo, kdo utíkat 
nechtěl. 

Když však "to" už nebylo k vydržení a náš ve
litel klesl s prostřeleným břichem, napadlo nám, 
že přece jen v útěku bude naše spása. Vlekli 
jsme bezvládné tělo velitelovo asi 200 kroků, do 
strouhy, přes Výmoly, ale dál to nešlo. Co počít? 
Co mohlo běžet, už přeběhlo; kamarádi řekli, 
že běží pro nosítka a já s raněným zůstal trčet 
po kolena v blátě. Měl jsem toho dost. Místo 
bylo příhodné a situace také. Koule sem nedo
lítaly a vůbec zde, ve výmolu pod strání, bylo 
takové závětří, že jen tu a tam spadla s vršku 
jedle větvička, sražená kulkou. Nahoře zatím 
jako by vojna ustala. Kanony se odmlčely. 
"Naše" proto, že byly rozmlácené a srbské 
proto, že je šestí páry volů tahali na dobyté 
vrchy, aby měli lepší výstřel na prchající armádu 
k Dríně. 

Fronta se rychle posunovala čelem vzad. Zbyly 
jen rozbité kanony, kuchyně, jámy od granátů, 
zabití a ranění lidé a koně. Válečné pole bylo 
posečeno dokonale. Padlých více jak snopů 
v poli. A živí? Tu a tam se krčili, vystrkujíce 
na prutech a puškách bílé kapesníky .. , 

Neviděl jsem, jak Srbové se dostali na kopec, 
ale jejich urá ... urá ... znělo tak radostně. Jak 
by ne, vždyť "Švaba pobegalo". Tak se hnali 
za ním jako myslivci, kteří pronásledují med. 
věda. Už byli daleko ode mne, když - znovu se 
ozval rachot pušek a dunění děl, ale vše se stále 
vzdalovalo směrem k Drině, k bosenské hra
nici. 

Co já teď? Bylo mi samotnému nějak smutno. 
Raněnému do řeči nebylo - připravoval se na 
smrt. Toužebně jsem si přál vidět živého tvora. 
Mé přání se vyplnilo; nahoře na stráni spatřil 
isem dva srbské vojáky, jak obezřetně 'a rychle 
slézají stráň, ale zdálo se, že mne nevidí, Tedy 
křičím: Pomoc, pomoc! Patrně měli na spěch 
a proto si myslil jeden z nich, že bude rychlejší 
a lepší, když mně pomůže k Radeckému na 

356 

onen svět, než aby mne tahal z bláta, Dušička 
už mi lezla z krku a jak by ne? Chlapisko na
mířilo na mne svoji bouchačku a než jsem si 
vzpomněl, že jsem moc málo žil a bojoval, byl 
jsem mrtev. Doopravdy? Je to hloupý pocit býti 
mrtev. Nejprve jsem viděl blesk z hlavně pušky 
a hned nato mne něco třesklo do čela. - Ránu 
jsem už neslyšel, ale cítil jsem, jak mně kulka 
pro vrtala čelo a mozek, a... jak pramínek 
krve mně teče přes tvář. 

Cítil jsem, jak teče teplá, vlahá, červená krev. 
Byl konec, konec všemu. Jak dlouho isem byl 
mrtev, to nevím, ale když mě ten pramínek 
krve hřál, nebyl jsem ani tak docela nebožtík, 
a přišlo mně tak, jako bych byl jen raněn. Měl 
jsem ještě vládu v ruce - chtěl jsem vidět svoji 
vlastní krev - a setřel jsem "smrtelný" pot 
s čela. 

Divám se na ruku, byla mokrá, ale po krvi 
ani památky. Ohmatávám se... vždyť jsem 
celý, i hlava je celá. Nikdo neuvěří, jak jsem si 
oddychl - jako bych se znova narodil. Od
dychl jsem si zhluboka a s hlavy jsem sejmul 
čepici - jen "Frantík" byl prostřelený. 

Co tak rozjímám nad svojí smrtí a zmrtvých
probuzení, ozve se nade mnou hlas: "Švabo, 
Ímáš bombu?" Zpozoroval jsem, že tím "Švá
bem" jsem já a proto po pravdě jsem odpověděl: 
"Nemám." Řekl jsem to radostně, neboť viděl 
jsem na prvý pohled, že voják neměl nijakých 
nepřátelských úmyslů. B~Tl! 'stně dva. Skočili 
dolů, podívali se nám do kap,.;s a pomohli mně 
z bláta se slovy: "Hajde gorel" Když jsem se 
vyškrábal nahoru na stráň, octl jsem se tváří 
v tvář mladému srbskému důstojníkovi, který 
se zálibou si prohlížel Rakušany opuštěné dělo. 
"Co tu děláš?" ptal se mne - česky. Řekl to 
o raněném dole, že je mu třeba pomoci. Byla to 
těžká věc. Srbští lékaři byli daleko v lazare
tech a zde matka smrt nedodělala práci všude. 
Na pláni ležely řady raněných, které obvazovali 
srbští sanitní vojáci. Důstojník mně hned dal 
čtyři lidi, aby zraněného majora vynesli nahoru. 
Zemřel zakrátko a na pohřbu jsem byl já, pra
voslavný kněz, dva důstojníci a několik vojáků. 
I dřevěný křížek mu dali. Pochovali ho na místě, 
kde byl raněn. 

Zdálo se mně to všecko tak samozřejmé, když 
jsem viděl generální štáb srbský ubytovaný na 
témže místě, kde předtím naposled hodoval ra
kouský štáb divisního velitele. 

Ještě dnes ho vidím, jak utíkal s brigádníkem 
za řevu: "Mein PIerd, mein Pferd," až se mu 
červená podšívka pláště obracela. 

Srbský generál se díval do mapy právě, když 
mě k němu přivedli, podal mně, ruku a spustil 
srbsky, odkud jsem, zda z Prahy? a proč vy 
Češi neděláte doma revoluci? Šlo to špatně 
s tím hovorem. Já neuměl srbsky, třebaže jsem 
hodně rozuměL Generál neuměl zase česky, a 
tak isme se dorozumívali německy. Otázky byly 
krátké. Kdo byl zde na tomto místě? Který 
pěší pluk? Který dělostřelecký pluk ? Kdo velel? 
Kdo byl napravo? Kdo nalevo? Pověděl jsem, 
co jsem věděl, třeba že jsem si byl vědom toho, 
že zrazuji "vlast nepříteli". A takových zrádců 
bylo na tisíce. Než jsem se nadál, generál sedl 
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na koně, podal mně ruku: "Sutra neče býti 
Švaba u Srbíji." A také to bylo pravda. Dn~ 
21. srpna 1914 nebylo už Ra~ušanů v S~bskt;. Tl 
utíkali dozadu, byH za Drmou, ktera mlmo~ 
chodem řečeno, mnohé odnesla až do Sávy a co 
zůstalo to už nebyli Rakušané, nýbrž Češi, Slo
váci, Němci, Maďaři, Chorvati, Slovinci, Bos: 
ňáci Dalmatinci, Srbi, Poláci, Rusíni, Rumunl 
atd. 'Tak j sem se tedy odlo:učil ?d svého plu~t;! 
kde o mně vedli záznam, Jak Jsem se pOZde}l 
dověděl, jako o mrtvém, potom jako o raněné~, 
Patrně se také o té "mé smrti a ranění dove
děli" . 
Dočkal jsem se toho, po čem jsem toužil. 

Zbavil jsem se vojny a jen na kamarády vzpo
mínal, jak se jim asi těžko běží o hladu. Upřímně 
jsem jich litoval. Moji noví druhové se o mě 
starali jak náleží. Napojili mne rakijí a nakrmili 
rýží se skopovým masem. Když se setmělo, se
sedli isme se kolem ohně a opékali kukuřičné 
klasy. Hotová idyla byl ten večer, kdyby ne
bylo onoho hrozného nářku a úpění raněných, 
kteří se nemohli dočkati pomoci. 

Co isme mohli, dělali jsme, abychom zmírnili 
jejich bolesti. Rozbité hlavy a utržené údy jsme 
ovšem spraviti neuměli. 

Kolem ohně byl jsem středem pozornosti a 
zájmu a věru lépe jsem si s těmi prostými vo
jáky pohovořil než s panem generálem. PtaH 
se na rodinu, na hodnost, kolik má Fráňa Josip 
vojska, co se děje v Čechách, bude-li u nás revo
luce, roste-li u nás kukuřice atd. atd. Nestačil 
jsem odpovídati ústy, pomáhal jsem si tedy i ru
kama. Konečně přišel rozkaz spát. Věřte, že 
jsem v životě lépe nikdy nespal. Torbu pod 
hlavou, přikrytý bluzou, snil jse~ sladký sen. 
Nebylo pro mne už války, nehrozila mně smrt, 
vrátím se mezi pokojné lidi. 

Po několika předešlých probděných nocech, 
plných nebezpečí a strádání, jsem se zas jednou 
dobře vyspaL Vstal jsem, když tábor byl již na 
nohou. Čety se připravovaly k odchodu. Děla 
duněla už hodně daleko. Nastalo pro mne nové 
loučení se srbskými kamarády. Bude prý mi 
v Srbsku dobře, Mám pozdraviti jejich ženy a 
domovy. Však se válka už co nevidět sk~nčí. 
Baťuška car a ruský národ vyhlásil válku "Svá
bům". Zprvu jsem měl za to, že půjdu sám, ale 
tu najednou přichází četa "Švábů" z lesa za prů
vodu dvou srbských vojáků, .. "Franto, Pepíku, 
to je legrace, Tonda jde taky, člověče, pojď 
s námi!" ozývalo se se všech stran a tak jsem 
se znovu shledal s kamarády od setniny a od 
praporu. Bylo nás hezký houfec. Skoro tolik 
jako těch, co utekli za Drinu. Naše cesta vedla 
přes bojiště do Bosenského Sela a stále nás při
bývalo cestou. Cesta nebyla veselá. Všade zčer
nalé mrtvoly a mrchy ohlodávané od psů a 
vepřů. Vždyť nestačily je zahrabávat. Kolik tisíc 
mrtvých rakouská armáda tu ztratila, nevím, ale 
srbský válečný buletin oznámil kořist 74 děl a 
17.000 zajatců a měl úplnou pravdu. Odpočívali 
jsme v selské ku čí. Starý pálil v kotlina dvoře 
slivovici a dal nám ochutnat. Mladý šel "na 
Švába". Cestou jsme potkávali menší i větší od
díly vojenské, povozy s potravinami, děla, ná
boje, sanitní kolony. Vojáci šli vesele za zpěvu 

tehdy populární písně: "Číča Pero ima konja 
vranca, Fráňa Josip sea na magarca", nebo 
"Ranila me švábská mitraléza, madžarska gra
nata - aj _". 

Sedláci v bílých a hnědých plundrách s hu
ňatými čepicemi vezli proviant a. zpátky vozil~ 
raněné. Před Bosenským Selem Jsme nocovah 
na malém vršku. Tu noc jsem poznal, že v každé 
armádě jsou zloději. Když vše spalo, chodili dva 
vojáci od jednoho k druhé~u. T;;tké ke. mně 
přišIL Když jsem otevřel oČl, měl Jsem bajonet 
na prsou a druhý šelma brakoval kapsy se slovy: 
"Davaj para!" _ 

Byli jsme o zkušenost bohatší a své jmění 
jsme zachránili jen zčásti, když chlapíky v Bo
senském Sele zatkli a postavili před válečný 
soud. 

Velitel divise měl k nám pěkný proslov. 
Nejen že ukázal na hanebnost rakouského 
útoku, ale i na obtíže, s nimiž se v Srbsku 
setkáváme. 

"Vedeme válku s mocným nepřítelem a naše 
země je malá a chudá, válkami s Turky vyčer
paná, Pomáhejte tedy, kdo se cítíte býti bratry, 
bude vaši práce třeba. Nemáme obvazů pro své 
raněné, nemáme pokrývek ani dostatek plášťů 
pro vojsko." 

Nebylo třeba nás pobízet. Obvazy, pokrývky 
a stanové plátno se vbrzku kupilo na hroma
dách. Dávali isme rádi, ač později byli bychom 
potřebovali zejména pokrývky. Opravdu ne
bylo jich v Srbsku dostatek. Zkusili jsme to 
později na vlastním těle. Z Bosenského Sela 
putovali jsme přes Belou Crkvu, kde byl veliký 
lazaret, Ub, Kecevalu do Lajkovce. 

Všade nás vítali s velkým zájmem. Vždyť nás 
šel již silný pluk. Na cestě kupovalo se vše, 
co se koupit dalo a ku podivu, koupilo se i za 
rakouské peníze. V Lajkovci druhého dne na
ložili nás do vlaku, ze kterého jsme nejprve byli 
nuceni vyházet stohy chleba, opánků, ostnatého 
drátu a jiného válečného materiálu. Konečně se 
vlak hnul a kola v jednotvárném rytmu zpívala 
vytouženou píseň, do zajetí, do zajetí. Dali jsme 
se do zpěvu. Kolem vlaku míhaly se doškové 
střechy vesnic, ztrácejících se v záplavě temné 
zeleně. Na polích u stohů mlátili obilí - někde 
na stroji "Umrath" nebo "Melichar", jinde zas 
tím, že honili v obílí 3-6 koni kolem kolu. 

Krátké zastávky v městech nedaly nám pří
ležitost blíže se seznámiti s okolím. Konečně 
měli jsme přece cíl - do zajetí, do zajetí tak 
zpívala kola, tak zpívala duše. Co přišlo potom, 
to už je kapitola jiná. 
Cestami odboje. ll. Praha. Josef Kápar. 

~ 

K I tal ů m. 

O nebezpečí, s jakým takové přeběhnutí bylo 
spojeno, vypravui~ z vl~stní zkušenosti zesnulý 
kapitán Josef Logaj v Ce s k o s loven s k é m 
legionáři dne 7. října 1921: 

"Horké jitro jihu. Slunce bije do krasových 
skal. Na Dobrdu v předposlední den června 1915 
rozzuřila se bitva. Italové učinili zuřivý dělo-
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~třelecký útok a částečný nástup pěchoty na 
úplně rozbité zákopy. My vojáci bývalého tře
tího" pluku, pokud nás italské granáty nepo~laly 
na ~nen svě~~ č~~ali isme na vhodnou chvíli, až 
k ~am "Tahancl dOJdou. Byli jsme kompletně 
přlp~aveni. Odstrojili jsme se docela zaházeli 
t~r;l1stry i pušky, na i akousi hůl při~ázali kus 
b;leho had:-u -:- jenž měl býti znamením, že už 
t~ rva~o"';lske vOjny máme právě dost. Vždyt' jsme 
;r!deh, Jak nás "Siidarmeekommando" žene na 
JIstou smrt;. zaslechli jsme telefonický roz
hovor z GOrIce, v němž kterýsi generál surovec 
b.ez obal~. rozkazoval: "Die tschechischen BaHa
hone ~ussen bis zum letzten Mann aus
harren! - polsky pak dodal: "Kdo uteče do 
za~u, toho. dejte odstřelit'" A skutečně také 
hejtman ~leba od 100. pěš. pluku z Těšína 
y~astn?rucně zastřelil několik raněných, kteří 
sIt smerem v ~ ?bvazišti. Sanita nám utekla do
zadu, nemeh Jsme po tři dny ani chleba ani 
vody: Nám da}i pěkný příklad jihoslov~nští 
bratn z palmacle od 37. zeměbraneckého pluku. 
Ty take Rakušané brutálně obětovali italským 
kanonům. Leč zbylí v noci přeběhli a nechali na 
z~opech papír s n;=tdpisem: ."Nema kruga, nema 
vmca - nema aru Dalmahncal" -- Rakousko 
t':,dy saI?,o hnalo své otroky do zajetí. Nemělo 
~ . v v ~ac~tku války tolik potence, aby se o své 
hdl radne postaralo. 

Y. bezvědomí, na nosítkách plných krve nesli 
me Italští v vojáčkové na jejich obvaziště. 'Lékař 
se mne nemecky ptá: "Jak to? Vy íste raněn 
do .. zadu! Vaše. rána není způsobena našimi ná
bOJl." Vysvětluji, že při útěku k italské linii nás 
n~padl~ ,;naďarská záloha. Lékaři to stačilo. Bylo 
vsak hure, když mě začali prohledávat italští 
důstojníc.i, a je?en civilista. Obraceli kapsy na 
rub~ mv~pce me v podezření, že jsem "Němec 
z. Vldne , neb?ť prý mám modré výložky jako 
h "Deutschmelstři".") 

Našli u mne jeden dvacetihaléř a několik lístků 
z . domova. Jeden z těch lístků s obrázkem Obec
mho domu a Prašné brány jim padl nějak do 
?k,?-'. Co prý to je? Mluvili slovinsky. Míchanou 
ce~tmou a srbštinou, pokud jsem vzhledem 
k un:-vě a bolestem mohl, vysvětlují. A co zna
ř)eI}-a t~to: "Doufáme, že se dožijete lepších dnů! 

r.t~na. -: K10 prý to je, ten Drtina. Není to 
vOJ~. Proc ml píše? Jak, lepší dny? Jistě vás 
naba~al, < abyst~. dobře bojoval! Musím prý 
mlu':1t. pravdu, Jlllak by mne i zastřelít mohli. 
Musd Jsem se v duchu usmát té italské podezří
va;rosti. Profesor Drtina - a bude rakouského 
vOJá~a štv~t! Ještě k tomu do Války, on - hu
marusta. Ll~t~~ mně sebrali, .zapsali moje jméno, 
n~v krk. povesdl cedulku, že Jsem neschopný sám 
pesky pt. !3yla to poukázka na jedno místo v au
tomobIlu Cerveného kříže. 

Když jsem v tom automobilu pohodlně ležel 
ošetř?n, syt, očištěn a svoboden, vzpomínal j se~ 
na mdého pana profesora Drtinu .. Jeho lístek mne 
došel až do zákopů; za dva dny potom jsem se 

~) V líčení jsou dvě nedopatření. Hejtman Sieba hyl 
vel~te,lem, Lv praporu 98. pluku z Vys. Mýta, který měl 
st~Jne ~:ozky se 100. plukem. Třetí pluk z Kroměříže 
mel hnede výložky. 
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těch "lepších dnů" přece dočkal. Z rakouského 
otroctví jsem unikl." 

Krá~ce, ~le: vystižně líčí ve svém deníku pěšák 
N. s;re zajetl na vrchu Kalvarie u Gorice dne 
20. hstopadu 1925: 

"Dne 19. listopadu 1915 jsme byH vyměněni' 
I~. praporem. Odcházíme v 11 hod. v noci do 
zalohy. 

!?ru~ého dne} d,eme zpět do zákopů. O osmé 
vecer vutok Strasne. Zbývá nás z celé čety pouze 
!?: Vse mrtvo nebo raněno. Italové počínají úto .. ' 
CItl. Ustupujeme. Nalezl jsem kadeta s uraženou 
~lavou. Též i četař Nový zde leží raněn. Odnesl 
J ~em ho do malého domku a ovázal. Jdu pro sa;' 
mtu, abY,ho odnesli. '-Nemohu jich nalézti; od
nesu ho samo 

pne 2~. listopadu? 6. hod. ráno zajat. Je ne-o 
dele. Nejsem samo DIvím se, že jsem v tom dešti 
k?-lí.~ g;anátů probě~l zdráv. Italští vojáci na
blZejl,nam chleb, a clga~ety. Stále jsem čekal, 
kd~ nan; budou plchat OČI a zatím nás jen vítají. 
Noze nam vzah .. Jsme poděleni konservou a 
chlebem," 

V boj. Obrázková kronikr:1! čsl. revoluč. hnuti v ltalií. 
Praha 1927. 

Češ t í Z a jat c i. 
(Památce padlého přítele Fr. Zeise.) 

Z domova když nás vyvlékli, 
v modré nás hadry oblékli. 
A na smrt hnali pak suše 
ubohé české duše. 

Na smrt jsme šli jak berani, 
smáli se naši tyrani. 
Nám smích ten ostře zněl v uši, 
do krve zranil duši. 

Podivný vítr v poli vál. 
Císař se věru nenadál, 
že tolik chasy té kleté 
do Ruska vítr smete. 

Netušil císař ve snu snad, 
otrocký jeho modrý šat 
že budou s těla rvát prudce 
dobrácké české ruce. 

N ej miň se nadál císař pán, 
každou že záhy z těžkých ran 
jež ráčil vlídně tak dáti, ' 
česká mu duše vrátí. 

Fen!. PIsecký: Když tekla 

V ruskom zajatí. 

krev ..• 

P~ čas v verkého ústupu rakúsko-uhorskej 
armady, dna 14. septembra 1914 dopol'udnÍa som 
rozmýšlal nad zvláštnou hrou osudu, v deň 
Sv. ~ríža, v deň mojho zajatia v Javorove, keď 
v mOJom učitel'skom posobišti v Sv. Kríži (Lip
tovskom) sa hodovalo ako na posvícení (Hra 

osudu doplnená, že 14. septembra 1920 vrátil 
som sa do republiky). 

Ano, znamenalo i pre mňa posvícení číže púf, 
lebo otvorila sa nová stránka života a opustením 
fronty, ktorú som zanechal, správnejšie pove
dané, ona mňa opustila vyhladovelého a čer
vienkou (úplavicou) zaopatreného. Často pred
tým som pomýšl'al na zajatie, ale povesti o ukrut
nosHach kozáctva nedaly mi k tomu odvahy, až 
spomenutého dňa úplne samotného, zaostalého 
od svojej časti, ma chytili predsa len obávaní 
kozáci. 

Pri hroznom očakávaní ďalšieho osudu, 
obzvlášte mučenÍa, ob čistili ma kozáci dókladne, 
nenechajúc okrem plášťa nič, ba v duchu som sa 
už i lúčil so životom, keď kozák, najdúc v pe
ňaženke 25rublovku, priamo ma obviňoval, že 
som niektorého z nich musel orabovat'. Aspoň 
tomu som tak rozumel, keď obzeral vizitku rus
kého dostoj níka, ktorú som dostal pred necelým 
týždňom za voči nemu ako zajatci preukázanú 
láskavosť a pri zámene rublov na koruny. Aké 
však bolo moje prekvapenie, keď nezadlho pri
cválal na koni kozácký dostojník, ktorému mój 
prípad bol sdelený a on po prečítanÍ vizitky 
mÍesto rozkazu k zastreleniu sa mi predstavuje 
a peňaženku i s rublami vracia. 

Do pofudnia podobných mne zaostalých ko
záci doviedli ešte 30-Ích a potom nás transpor
tovali pešky preč. PTi pochodovaní obava moja 
však nijak sa nezmenšovala, keď k usilovnej
šlemu kráčaniu pomáhala kozácka nahajka a 
hradel som vzdor červienke kráčaf s ostatnými, 
čo. sa mi darilo niekofko kilometrov. Od slabosti 
som upadol. Tedy i eden kozák zostal pTi mne asi 
hodinu, ponúkal ma cigaretami nedávno odo mňa 
odobratými a priateľsky začal vyprávať, čomu 
som rozumel, ale vefmi málo. Konečne došiel 
povoz s ranenými, na ktorý ma naložil. 

Neskoro večer dorazili sme k štábu v jednej 
-obci (meno nepamlitám), kde som bol osobHe pred
vedený a vypočutý. Predstavil sa mi tiež štábs
kapitán, u ktorého som sa tešU zvláštnej pozor
ností ako Slovák, lúštiac moju národnosf "Sla
viak-Slavían". Hodne sa divil, že ako "Slaviak" 
neviem čítaf, keď mi predložil "Ruskoje Slovo" 
s úvahou "Razdelenie AvstroNengrií". Článok 
mi predčítal, aj ukázal nákres plánu v časopise 
uvedeného už s novými, tvorÍť sa majúcimi 
štátmi na troskách Rakúska-Uhorska. Vidím 
"čechiu", ku ktorej sú pripoj ené zeme z Uhorska 
Slovákmi obývané a v duchu lúštím, či je to 
vobec možné? Nikdy predtým ani som nečítal, 
ani nepočuI, aby sa jednalo o samostatnost' 
slovenského národa a nie div, že mi vtedy pred 
mladíkom 22ročným bolo nepochopHerné. Bol 
som si vedomý o slovenských bojoch za školy 
rudové a kostoly, do ktorých sa maďarčina ná
silne tlačila, ale o teritoriálnej odluke od 
Uhorska sa mi ani vo snách nezdalo. 
Keď k tomuto dodám, že som bol ozaj hosťovsky 

opatrený, prvý deň zajatia musím kvitovat' ako 
zvláštnu príjemnú udalosf. ktorá, bohužiaf, sa 
viac neopakovala. 

Prvúnoc v zajatí v osobitnej izbe na riadnej 
posteli sa mi sladko spalo, veď usínal som s po-

citom, že som sa dostal k bratskému, nás Slo
vákov milujúcemu národu. Ráno nasledujúceho 
dňa pri omlúvení, že vorného povozu nemajú, 
s veselou mysl'ou kráčal som s ostatnými zajatci 
v ústrety neznámemu osudu. 

Sedem dní pochodovania až do RadziwHowa 
so stále vzrastajúcim transportom zajatcov v ne
moci úplavičnej, bez lekárskeho ošetrenia, so 
všetkými strádaniami úplne stačilo, aby dojem 
prvého dňa v nazieraní na Rusko sa značne ko
rigoval. Poznal som, že v tej mase fudí som 
úplnou nulou bez jediného známeho a kde pa
nuje len sobeckosf a zvíeracké pudy hladom a 
nekonečnými útrapami bezohfadne vystupujúce 
a kde len zachránené peniaze staly sa mi naj
lepším kfúčom a prostriedkom k sebazáchrane. 

Pripomínam si, ako židia pri odpredaji po
travin využívali situáciu, počítajúc všetko len na 
koruny, ba často i pohár vody bolo treba nále
žite zaplatiL Pri tom v jednej židovskej obci nás 
prevádzajúci Rusi so zvláštnou dobrodružnosfou 
pomohli k lacnému nákupu. PTi najvličšom ruchu 
pbchodu s potravinami Rusi rychle prerušujú 
zastávku a povelmi "Hajda! Vperiod! Jdi, 
job .. .1" tiež nahajkami odúrajú zajatcov, ktori 
nezaplatiac za nakúpené dobroty, ponáhfajú sa 
v prerušenej ceste. 

Kvitne i čulý obchod medzi vojakmi a zajatci 
80 všetkým možným, ale so zvláštnou záfubou 
hYadajú sa "časy" (hodinky). Neochotníci k od
predajú sú upozorňovaní, že v Kijeve im vezmú 
všetko i tak bez náhrady, čo sa potom i potvrdilo. 

Túžobne očakávané cestovanÍe vlakom nepri
nieslo mnoho ufahčenía. Marne som žiadal v Ra
dziwilowe lekársku pomoc, musel som sa umiestni t' 
spolu so zdravými, u ktorých sa súcitu nenašlo. 
Poneváč v tepluške žiadneho záchodu nebolo a 
držat' sa dveri pri konaní prirodzenej povinnosti 
následkom slabosti som sa neovládal, každé po
držanÍe rúk musel som náležite 10 kopejkami a 
korunami honorovať, čo sa dialo i pri nakupovaní 
potravín pre moju osobu. V takom trápení od
pofudnia 22. septembra dorazili sme do Kijeva. 
Nekonečný prúd transportu bol vedený naj

žÍvšími ulícami mesta, ba spozoroval som, že 
opatne chodíme po tej ístej ulici, aby nás uká
zali ako doklad hrdinství ruských vojsk. Oby
vatefstvo kijevské hojnými dárkami, obzvlášte 
bulkami a papirosami obsypávalo transport, 
ktorý k večeru dostal sa na vel'ký dvor, kde sa 
konala dokladná oČÍsfujúca revizia na všetky vá
lečné i súkromné veci, donesené až sem so sebou. 
Nebol ušetrený ani jedací príbor, takže nebolo 
neskoro večer poskytnutú polievku a kašu 
čím jest'. Ovšem prichádza1i ruskí vojaci a pre
dávali lyžičky, ktoré pred chvíľou boly odobraté. 

V jednotlivých izhách už prebývaH starší za
i atci a k nim sa tlačili nove pribudnuvší, takže 
izby poskytovaly obraz tam nahromadených Hel, 
medzi ktorými pohyb bol skoro nemožný. 

Po malom odpočinutí badám, že ma vol'ačo 
hryzie, chytím to a k vel'kému úžasu pozorujem 
hodne vykrmenú bucfatú voš. Až dosaváď ne
poznal som tohoto parazita, v Kijeve sa nimi za
opatriť musel každý. Ohliadnem sIamu, tiež stenu 
a vidím ohromné množstvo válečných príživni-
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kov. Vytiahol som sa radšej na dvor a tam 
v jednom kúte do plášta zahalený načúvaI 
zvláštnu pre moje ucho dosiaf nezvyklú hru 
zvonov, Tam som aj šťastHve vyčkal druhé ráno, 

Ráno usiloval som sa najsť nejakého lekára, 
ale bez úspechu, Ba k vefkému prekvapeniu po
horel som i s mojím označením dóstojnictva, 
leb o odpofudnia pri sostavení nového transportu 
ďalei do Ruska, som sa dozvedel, že záznam 
o moj ej osobe sa vofakde ztratil a nastala za
ujímavá prvá kuriozita, Ako kadetaspirant 
s výložkami desiatnika (povýšený v poli nedávno 
pred zajatím) a hláslvší sa za Slováka, chcel som 
sa pridrúžíť k českým dostoj níkom (bolo ich 
asi 10), aby ma zachránili. NeprijaH ma do svojho 
knížku, vraj honveda nepotrebujú, Maďarskí 
dóstojníci už tam sa mi vyhrážali s udaním, 
ako som sa opovážil hlásiť za Slováka, či vóbec 
inteligent móže byť Slovákom, že sa stávam 
vlastizradcom a podobne. Po tomto incidente 
pristúpil som do skupiny j ednoročníkov všemož
ných národností, ale Slovák som bol zase len sám, 

Nový transport po sostavení, čo trvalo vefmi 
dího, kým sa sčítalo, prepočítalo, vyvolávalo 
dra m:ien a znova skontrolovalo, bol z mesta vy
vedený už o mnoho kratšou cestou na nádražie, 
Opatne navagonirovaní do teplušky spoločnosti 
jednoročníkov, cestovalo sa vorným tempom po 
ríši ruskej, Tie prekliate vši! PatrHo už k den
nému zamestnanÍu svedomite kh vyhl'adávať a 
ničiL NaŠli sa medzi nami, ktorí malí vel'kú 
zárubu v dostihoch týchto zvieratok, ba robily 
sa i sádzky v cene bulky za priaznivý výsledok. 

V našom voze sedel hodne bradatý Rus ako 
strážca, od ktorého sme zača1ichytať základy 
ruštiny, Vefký dobrotisko! Napomáhal obchodu 
na staniciach, kým neprišiel zákaz od velitefa 
transportu, že žiadne erárne vecí sa odpredávať 
nesmú, Náš Rus sa i tu vynašÍeL Dovolil odpre
dávať plášte, ale pred odchodom vlaku odpre
dané plášte s poukazom na zákaz odobral od 
ruských občanov a vrátil p6vodnému majitel'ovi 
so slovami: "Davaj rubli" Takto niektoré plášte 
sa odpredaly 3-4 razy a predsa majitelia kh 
nepostrádali, 

Každý z nás bol zvedavý na konečnú stanku, 
kam nás dopravujú, Nikdo nevede! s určitosťou 
povedať, čí Síbir alebo Turkestan bude nás 
hostiL Neistota mizne, keď vlak od Orenburku 
pokračuje smerom juhovýchodným, spomína sa 
Taškent. Po chladných dňoch, trávených 

dražÍa na sartskej dvojkolke s ohromnými kole
sami som dopravený do lazaretu a ostatní 
umÍesfnenf v barakoch 5, etapnej roty, kam po 
vyzdravení som došÍel i ja, 
Cestami odboje. ll. Praha, František Vnuk. 

Vdá r nic k é m i á boř e. 

Konečně po měsíčním putování z Haliče, bylo 
počátkem měsíce září roku 1916, spatřili jsme 
v dálce veliké město s četnými pozlacenými 
báněmi kostelními, lesknoucími se v odpoledním 
jásavém světle slunečním. Tolik těch zlatých 
báni bylo, žes jich nemohl ani spočítati, Město 
obtéká široká řeka, Po řece vory plují, krásné 
lodi jezdí, rybáři v ní ryby loví. Nad řekou na 
vršcích ze zeleně stromů vykukují cibulovité 
věže jakési veliké lávry - kláštera. Pět jich 
sedí v kupce, každá svítí jako samo slunce, 
Vpravo od lávry, na svahu k mohutné řece sedí 
jiný kostel se šesti cibulkami, tam daleko za 
lávrou vlevo vykukuje asi dvacet cibulek a tu 
a tam ještě ojedinělé přes vrch vyhlížejí. A čím 
více se k městu blížíme, stále nové a nové se 
objevují: žluté, zelené, modré i zlaté, Jest to 
Kijev, mátuška ruských měst, město krásné jako 
pohádka .. , , 

Byl krásný slunečný den na počátku měsíce 
září, , , , 

Když nás vedli Kozáci po dřevěném mostě 
na druhý břeh řeky Dněpru, spatřili jsme 
v dálce na mírném návrší před sebou veliké hra
zené prostranství na kra j i borového lesa, 
pestřící se bílými stany, hnědými střechami dře
věných baráků a temnými postavami lidí. 

černý kozák, jedouCÍ právě v řadě se mnou 
na vysokém hnědáku, ukazoval nahajkou k tomu 
a s ďábelským úsměvem ve tváři pravil: "Hleďte, 
holoubkové, tam do té drátěné klece Vás po
vedeme, to je Dárnice, V Dárnici charašó!" 

Podívali jsme se k lesu. Na pokraji háje stálo 
v řadách asi čtyřicet nízkých, i en střechou nad 
zem vyčnívajících baráků, zemljanek zvaných, 
protože byly celé v zemi ukryté. Jejich střechy 
byly poházeny zemí a drny a na některých už 
se zelenala řídká metlice. A celé to veliké pro
stranství i s lesem bylo ohrazeno vysokým, tří
metrovým plotem z ostnatého drátu a kolem 
ohrady přecházely četné stráže s puškami na 
ramenou, 

v evropskom Rusku, začÍna sa teplíť, postupne 
plášte, blúzy, ba i nohavicesa odkladajú a v ja
sení sa začíname pražiL - Každého upúta 
stepný kraj bez vegetácie, v ktorom jednotlivé 
staničky - razjezdy - stávajú sa akoby 
oazami púšte, Sledujeme vyskytnuvšie sa kara
vány velblúdov, tiež zvláštne typy domorodcov, 
medzi ktorých nás osud vrhá, - V Taškente 
malá zastávka, cestujeme ďalej smerom k Sa
markandu. Maďari sa tešia, vraj idú do ich po
vodnej domoviny, čo vysvetrujú aj význanlOm 
mena Samarkandu v maďarčÍne, (Sa-már 
kend, - Vy jste osoll) 

5, októbra po dvojtýždennom cestovaní vlakom 
vystupujeme v Samarkandet kde hneď z ná-

Došli jsme k táboru, První zemI janka, stoj ící 
těsně u brány do táboru, upoutala naši pozornost. 
S její střechy vlál veliký bilo-červený prapor 
se znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 
Z otevřených oken zemI janky vyhlížeH mladí 
vojáci v zelených ruských uniformách, s bílo
červenými stužkami na čapkách, Byla to zeml
janka československých legionářů, Sotva jsme 
se zastavili na písčitém prostranství před tábo
rem, už byli legionáři mezi námi. Svolávali 
Čechy a Slováky dohromady a rozdávali nám 
žluté, potištěné letáčky. Co jsme se z nich 
krásných věcí dozvěděli! Stálo v letáčku, že 
Češi v Rusku před vojnou usedlí utvořili již 
v roce 1914 "Družinu dobrovolců" a hned v září 
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toho roku odešli na frontu pomáh~t ruským vo
jákům v boji ~roti Rakous~u, Az pod Krakov 
se s ruským vOJ skem dostalt, n~ Slo,:ensk? pro-

ikIi jdouce stále před ruským! armadaml Jako 
~azvědčíci, t. j. zvědové. ~ále o stálo v: letáč~ul 
že se denně sta českých zaJat~~ z~ ~a!at~,~kych 
táborů do československých legl~ hlas~lv~e )lZ dva 
české pluky: Mistra Jana Hus! a Jmho z Po
děbrad {málem 3000 dobrov~lc!1}. ~av :usk~ 
frontě bojuje a tisíce ?obrovolcu, z,~ ~este ce~~p 
nedočkavě, aby mohh řady bOJ~J1':lch zes,l~lh, 
Nám kteří jsme šli právě do zaJetl, v letacku 
radili abychom si v zajetí odpočinuli, zapo~ěli 
na út~apy válečné a přemýšleli o tom, co Js~e 
v letáčcích četli; až pak se rozhodneme boJO
vati za svobodu vlasti po jejich boku, abychom 
přišli, že budeme ví~áni: v , v, , 

Mezi zajatci chodtl tez vysoky, snedy srbsky 
plukovník v dlouhém šedém plášti ~a paty, sa
hajícím, ve vysokých botác~, Bystr":, obch~~el 
naše řady, Za ním v několika kroclch kracel 
jeho sluha s balíčkem letáčků, Plu~ovník, volal 
do tlupy zajatců, a kde se mu ozyah,Srbov~: tam 
zamířil rozdával letáky a se ZajatCI hovorl!., 

Také italští dustojníci již v Dárnicibyh a 
shromažďovali kolem sebe zajaté Italy, Ozna
movali jim, že ti, kteří by ~htěli Jíti dobrov?lně 
bojovati za svobodu v,ehke It~he, budou ital
skými loděmi přev~zem doo Ita~l~. , Alsasanu ujímah se dustO}mCl francouzští, 
Rumunů důstojníci rumunští. 

Tak všichni národové rakouští šikovali .se 
hned na prahu ruského zaj etí v Dárn~ci ~ le~l~, 
aby šli bojovat, za svobodu svýc~ krajanu, uJar
mených od nehdských Habsburku, 

Jediní Němci s Maďary zůstali věrni staré~u 
císaři ale s hrůzou a zlou předtuchou nedobrehoo 
konce' hleděli na počínání ostatních zajatcu. 
Ježto neměli čistého svědomí, krčili se bázlivě 
v ústraní. , 

Bylo již k veče,ru, k~yž n~s POUŠt~~l bra~lOu 
do dárnického za}ateckeho tabora, Dnve vsak, 
než nám bránu otevřeli, prohlédli kozáci všem 
rance, aby si z nich vzali na památku vše, co se 
jim líbilo a o čem myslili, že ~y to bXI pro ~a
jatce přepych, Brali nože, tuzky, bntvy, hre: 
beny, zrcátka, hodinky a Zv prádla vnechal~ 
každému právě jen to, co mel na sobe, Take 
měl-li kdo dvě houně na přikrývání, jednu si 
vzali na památku. Uloupené věci házeli na hro: 
mady a pak se o to po b;atrsky na vn8;še z~ra':l 
rozdělili, Sta verst vlekli Jsme se s t~n:lt~ vecml, 
neprodali jich, ani když byl hla? ne)V,;tsl, ~ teď 
u samotného cíle nám je sebrah! Tak~ mne ne
chali ze všeho jen prázdný tlumok a Jednu ko
šilí a jedny spodky, které jsem měl právě na 
sobě Když jsem potom v táboře baťoch. na ruby 
obracel, vypadla z něho ještě jedna ?onož~~, 
Nezahodil jsem jí, ale uschoval pro stryce "pn
hodu", A také se mi opravdu později zna~e
nitě hodila, Když totiž na Sibiři nastaly zlé ZImy 
a já nemohl na palandě ležeti v botách, zábly 
nohy, A tak jsem pak ponožku přo~:'?uv~~ s nohy 
na nohu' když jednu zahřála, pUJctla Jl druhe. 

V táb~ře jsme se rozešli, každý ~am chtěl, 
abychom si vyhledali nocleh, Ku pOdiVU, zem
liankybyly téměř všechny prázdné. Za to v lese 
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pod plátěnými st8;ny bylo plno; T!~v ned~le no
covali i sme pod ŠIrým ne!>em, 1 pnsel :r:am ten 
nocleh pod střechou velmI vhod. Proto J~em s~ 
s kamarády s Bočanem a Baža~t~m nasteh~va~l 
hned do prvé zemljanky. Ulehli }sm~ oblecem, 
protože v zajetí nebylo radno svlekah se a zou: 
vaH nechtěl-li ráno pohřešiti kabát, kalhoty Čl 
bot~, Záhy jsme usnuli, t~švíc~ se ja!r si d~ešní 
noci slavně pohovíme,. Jeste J~mev.vsa~ an~ po
řádně neusnuli a už Jsme byh vs~chm opei v na 
nohou, Probudilať nás veliká palČIvost na tele, 

Sháněli jsme se po příčině toho ~ I!0znaH, že 
naše zemlíanka je iediný~ mrav':~lstem, ~erve
nými mravenečky ~e ,tu Jen h~~Z11o, A ho ~ou
saví tvorové zalezh nam za kostIe, do vlasu 1 do 
bot a štípali nemilosrdně, Vyběhli j~~e ,před 
zemljanku, svlékli se do naha, a vytrasah ne
zvané hosty z prádla s málo hchobvou lamen
tací. To bylo pěkné přivítání na prvém .noclehu 
v Rusku pod střechou! Do zemljanky jS,me s~ 
již nevrátili, šli jsme do lesa a nocov~h m:~Zl 
kořeny košatých borovic, které nám šumely hse, 
klidně ukolébavku jako ohlas vzdáleného zvonu. 

V dárnickém lese šumělo dnem i nocí, Vysoké 
staleté stromy s mohutnými červen~m! kmeny 
stály tu jako zachmuřené řady VOPt;U, v pevn~ 
semknuté k sobě v korunách zele?ýml vetve:Xll. 
Dole pod nimi ve stanech bylo tIcho a von~la 
pryskyřice, Ve vrcholcích sosen bez konce a pre
rušení táhl lesní šumot jako smut.né vz~ec?y 
starého člověka, To staré sosny Sl vypravel~ 
o utrpení ubohých zajatcu, k~eři tu k~y m~z~ 
kořeny jejich nocovávali, Hledely na sve dnesn~ 
nocležníky soucitně, chránily je svými větvem~ 
i ako kvočna chránívá svá kuřátka a šepta~y s~ 
za noci o ubožácích, kteří zde v lese vzdychava~l 
~ zmírali za třeskutých mrazu i v létě za pa!čl: 
vého vedra. Šeptaly si tiše a kývaly vážně SVyml 
košatými hlavami. . , 

Spali isme pod širým, n,:~~,m, ale ,byh )sme 
přece klidnější a spoko}enejSl, T o ~a~ vsec~'Y 
nesmírně blažilo, že jsme se konecne zbavlh 
zlýc;h nelidských pTŮvodcu, ~er~ých kozá~u. 

V dárnickém táboře hHdah zajatce statm vo,u: 
satí mužícidomobranci, "ratníci" zvaní, chlaplcl 
čtyřicetiletÍ se žlutými plechovými kří~i na b~
ranicích. Bojovníci z o:yálky . rus~.o-lap?nske, 
Mnohý z těchto "ratníku zkUSil dOJIS:~ samo n~ 
své kůži, jak chutná zajatecký c~levbl~ek: Jlste 
mnozí z nich seděli celá léta za dratenyml ohra
dami v mikadově říši vycházejícího slunce, na 
ostrově Niponu, či Ki~-čiu, a jedl,i ztu~hl?u, ne
maštěnou rýžovou kaŠI a smrdute morske ryby. 
Zajisté že bývali též biti po patách bambusovou 
holí sedávali s kládou na krku a na nohou, ale 
teď' sami se zajatci soucitu neměli, Z~hy jsme 
Poznali že jsme přišli z bláta do louze. 

, d b' k " Ratníci měli místo pušek notné " u ln Y , 
obušky dubové, a těmi co chvíli něko~o pře
táhli - hlava nehlava, žes věr~ byl ne~~y n~ 
rozpacích, nebyly-li rány nagaJkou lepsl nez 
rány dubinkou, 

Do dárnického tábora sváželi zajatce ze všech 
ruských front a odtud pak je rozváželi ?o celé~o 
Ruska i na Sibiř, na práce do uhelnych dolu, 
továren, do vsí k mužikům na polní práce, do 
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lesů, na železnice, do táborů v píscích T urke
stánských a Orenburské stepi. Slovany, prý 
na rozkaz samotné matky carevny, sestry ně
meckého císaře Viléma 11., vozili hlavně do bah
nitých tunder na kácení lesů a ke stavbě dráhy 
Murmaňské, vedouCÍ z Petrohradu bahnit)-mi 
jezernatými krajinami poblíž hranic finských 
k Severnímu ledovému moři. Dráha ta je sta
věna na kostech slovanských zajatců. Tisíce 
Srbů, Čechů a Poláků na Murmani zhynulo a 
mnozí se raději sami zabíjeli, nemohouce utrpení 
a nemocí snášeti. Ti, co Murmaň přežilí, budou 
na ni do smrti s hrůzou vzpomínati. 
Teď právě bylo v táboře několik tisíc za

jatců a denně nové transporty přicházely. Ku
chyně v táboře byla však malá, nedostatečná. 
Proto musili kuchaři vařiti od rána do pozdní 
noci v ohromných kotlích s velikými dřevěnými 
poklicemi hrachovou polévku, prosnou kaši a 
vodu na čaj. K obědu pak chodil oddíl za od
dílem, takže se obědvalo celý den. Od rána do 
rána stály řady zajatců před kuchyní a čekali 
na oběd. Obědvals proto někdy časně ráno, 
jindy zas až k půlnoci, jindy opět na tebe řada 
ani nepřišla, abys druhého dne dostal třeba dva 
obědy. Každý zajatec dostal k obědu kotlík po
lévky, jíž by bylo lépe říkati špína, a k tomu 
na dlaň lžíci horké prosné kaše, nemaštěné, kaše 
s pískem a rozvařeným myším trusem. Obojí -
totiž polévka i kaše - nebylo stejně k jídlu. 
Chodili jsme však přec pro oběd, protože k po
lévce dostal každý půl kilogramu slušného 
chleba a tři kostečky cukru, jediné, co mělo cenu. 
A lidé se o ten oběd ještě rvali. Při i edné ta
kové rvačce o jídlo spadl nějaký Maďar do ve
likého kotle, zapuštěného v zemi a v kaši se 
doslova uvařiL Vytáhli jej, ale kaše se snědla. 
A co i eště věcí jsme viděli u vaření, při kterých 
nás chuť na jídlo dočista přešla! 

Bylo-li zle zdravým zajatcům v táboře, sto
kráte hůře bylo nemocným a dlouhými pochody 
vysíleným. O ty se tu nikdo nestaral, každý byl 
rád, nezemřel-li sám hladem. A že nemohli tito 
ubožáci dojíti ani ke kuchyni a peněz také ne
měli, umírali v zemljankách, na ulicích mezi 
nimi a v lese pod borovicemi hladem. Čtyřicet, 
padesát takových ubožáků umíralo tu každé 
noci. 

Aby zoufalství zajatců bylo dovršeno, roz
mohla se v táboře úplavice a tyfus. Lidé zmírali 
po desítkách hladem a nemocemi. Ráno vždy 
nebožtíky vynesli, pochovali a na jejich místa 
položili jiné. Při tom v každé zemljance byl 
obchod a zvláštní kuchyně. Tu staří ratníci, spol
čeni se zajatci-židy, vařili a prodávali za ne
křesťanské peníze jídla z toho, co v zajatecké 
kuchyni ukradli. Koupiti jídla mohli si přiro
zeně zase jen ti, kteří měli peníze. Tak tito bez
citní upíři za cenu zajateckých životů bohatli. 

Toužili jsme se dočkati ještě jednou v životě 
toho štěstí, abychom se dosyta mohli najísti 
chleba. Teď nám jej dávali denně vždy méně 
a méně. Lidé se rvali í o to, kdo půj de pro chléb 
do pekárny, třeba cesta trvala celou hodinu. 
Každý se však s nákladem rád dřel,· protože 
si směl za odměnu nechati hrst drobtů od cesty. 
Byli jsme slabí, sotva jsme nohama pletli. Když 
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se chléb rozdělil na porce, losovalo se, kdo si 
kterou hromádku vezme. Kousky chleba se dě
Hly slamou, ale bylo přece možno, že některý 
kousek byl o milimetr· si1něj ší neb slabší. 
A k tomu se ještě stále povídalo, že bude hůře. 
Byl to život k zoufání. Jakmile zajatcí chléb 
dostali, hned se do něho hladově pustili, aby 
jim jej nikdo neukradl. A byla to podívaná až 
k pláči. Když j eden i edl, druzí ho obstoupili 
a dívali se závistivě na jeho ústa a chutí jim sliny 
od úst tekly. 

:I< 

Na vydírání peněz od zajatců byla proměněna 
jedna zemljanka - čtrnáctá to tuším byla -
ve vězení. A to dárnické vězení bylo raritou 
mezi vězeními. Byl to kriminál pro chuďasy, 
kteří už neměli v kapse ani dva ruble. 

Šels táborem v božím pokoji a vědom si toho, 
žes nikomu. neublížil, křížem stébla nikomu ne
položil, když vtom tě náhle chytne ruský ratník 
za límec, cloumá tebou jako se zlodějem, du
binkou ti před očima šermuje, křiČÍ: "ldi, idi, 
psí synu'" - a táhne tě kamsi. Za chvíli jsi 
v smradlavé zemljance za zamřížovanými okny, 
naplněné vězni zajatci. Ptáš se, co to znamená 
a dozvíš se, že můžeš býti za chvíli na svobodě, 
máš-li ovšem v kapse aspoň dva ruble. Seženeš-li 
takové bohatství po kapsách, požádáš některého 
ratníka, nejlépe toho, který tě před chvílí 
uvěznil, aby tě dovedl na záchod, cestou mu 
vtiskneš bakšiš do dlaně, ratník rázem pochopí, 
žes zcela nevinen, nechá tě utéci a na zpáteční 
cestě si chytne vězně nového, který mu právě 
padne do rány a vypadá hlavně tak, že by mohl 
míti v kapse dva ruble. Když je vězení plno chu
dáků bez haléře, vyvedou je ratníci z vězení, na
loží do prvního vlaku, který pro zajatce přijel 
a pošlou na Sibiř, do Turkestanu nebo na 
Murmaň, aby tam za trest zemřeli, protože ne
měli v kapse ani mizerných dvou rublů. 

V dárnickém táboru byla také řada nemocnic. 
Do těch sváželi raněné zajatce z fronty, obvazo
vali je zde, a po několika dnech odpočinku zase 
nakládali do nemocničních vlaků. K těm lezli 
ubožáci po čtyřech, po třech, skákali o jedné 
i ako psi, kterým přetloukli nohy. A po stranách 
jdou navoněné, nafintěné "milos!dné sestry", 
v koutku úst žmolí lhostejně cigaretu, ruce mají 
nevšÍmavě v kapsách kožených kabátů. -
y nádvoří stojí nepřehledné vlaky s ruskými vo
;áky, jedoucími na frontu. Vojáci vyskakují 
z těplušek, mají slzy v očích a přenášejí ty 
mrzáky sami přes hnůj a kaluže. Ozve se zaklení, 
nadávka. Milosrdná sestra se obrátí, přesune 
cigaretu do druhého koutku úst a dívá se klidně 
po obláčcích dýmu. 

Nežli se vlak naplní od lokomotivy do zadu, 
vynášejí již z předních vozů zase mrtvé a odvá
žejí je na malých vozících na dárnický hřbi
tůvek. Takové věci se dějí v Dárnici. Ptáš se, 
kde zůstala svoboda, lidskost, láska k bližnímu? 
Není jich v dárnickém táboře, byly asi také vy
vezeny na Sibiř. Komu máme žalovati na své 
strasti? Bohu? Tomu jistě ne, když na nás ne
vinné toto vše dopouští, zatím co vinníci smrtí 
milionů žijí v hojnosti a milosti boží. Kde je 

lidské milosrdenství a spravedlnost? Není už 
jich na světě. Nejlépe opravdu těm, jež kryje 
nehostinná země dárnického hřbitova, běda však 
nám živým. Uvědomuješ si ponenáhlu bezna
dějné postavení, v němž jsi a závidíš těm, které 
zabila nepřátelská koule v bitevní čáře, když 
už byla tvým údělem smrt. Lepší, stokrát lepší 
smrt kulí, nežli děsná smrt hlademl Proč nás 
mučí, pro nás raději nepobíjí? 0, klide, míre, 
kdo tě přivede zpět na zmučený svět, kdo nás 
vrátí kdy našim rodinám? - Kdo? - Kdo? 

:I< 

Na dárnickém hřbitově za lesem je tisíce 
hrobů. Od počátku vojny pochovávají sem z<i:
i atce, kteří v tomto příšerném táboře zhynulI. 
Nejvíce ubožáků zemřelo zde v zimě v r. 1914. 
Tehdy byla na místě táboru pouze drátěná 
ohrada, v ohradě stály jen staleté sosny, ale 
nebylo. kam by zajatec hlavy sklo?ilí neby~~ 
jediného stanu, jediné zemljanky. Zajatce vodth 
do této ohrady, dali jim motyky, pily a sekery 
a poručili stavěti zemljanky. Než byla první 
zemljanka hotova, musilo pět tisíc zajatců spáti 
za třeskutých ruských mrazů u ohňů pod boro
vicemi. Každého dne ráno bylo mnoho z těchto 
ubožáků zmrzlých; přišli noví zajatci, pochovali 
kamarády, aby zas oni byli pochováni těmi, 
kteří přijdou po nich. 

Les dřevěných křížů s čísly na dárnickém 
hřbitově hlásá světu a žaluje, kolik tisíc ne
vinných, dobrých lidí, otců rodin zhynulo tu za 
cizí viny. Pod těmito dřevěnými kříži dřímajív svůj 
věčný sen také sta dobrých chlapců z Cech, 
Moravy, Slezska i Slovenska - a mnohé děti, 
oplákavající drahého tatíčka,nevědí, že i on leží 
mezi neznámými zajatci na dárnickém hřbitově 
a staleté sosny šumí mu nad hlavou. Budiž jim 
ruská země lehkou! 

Mezi šťastnými nešťastníky odpočívá též můj 
přítel Bažant. Již cestou s bojiště trpěl úplavicí 
a v Dárnici i ej smrt vysvobodila - docestoval. 
Jednou ráno jsme jej našli v koutku u zem
ljanky mrtvého. Ležel opřen o střechu s očima 
široce otevřenýma, pootevřenými rty, obličejem 
zamodralým, polo na střeše, polo na písk~. 
Celý den shora hřálo jej slunce, zdola páhl 
žhavý písek. Lesklé mouchy, které jindy porůz?u 
honily se borovým lesem nebo rozpushle 
škádlily ospalce v stínu lesa, v rojích jásaly teď 
nad ním. Vesele lomozící, bystré a dovádivé, 
lezly mu do nosU i do pootevřených úst. Jako 
včely česnem vcházely a vycházely otvory kol 
knoflíků kalhot. Napasené odletovaly, aby svým 
jedovatým štípnutím očkovaly nákazu do tě! 
pískem tábora bloudících živoucích mrtvol 
zajatců. 
Pozdě odpoledne přijeli čtyři otrhaní zajatci 

s dvoukolovou károu. Za nimi kráčel vousatý 
ruský voják s obuškem v ruce. Tím poháněl ta
houny-lidi, jedva vlekoucí nohy v horkém písku, 
k rychlej ší chůzi. 

Dva zajatci stáhli mrtvého se střechy a ohlédli 
se po kamarádech, žádajíce, aby jim pomohli. 
Ti jen velmi neochotně se sehnuli, uchopili. 
mrtvolu pod pažemi a hodili ji na káru. Voják 
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si zapálil smradlavou cigaretu ze štiplavého ta
báku machorky, křikl na zajatce, tahouni se za
přeli do káry a pohřební průvod se hnul lesní 
cestou k dárnickému hřbitovu. Na hřbitově ko
pala rota zajatců do zásoby hroby od rána do 
noci. Asi padesát hlubokých děr čekalo tu na 
svoji kořist. Kára se dOKodrcala k hrobníkům. 
Ruský voják, který dohlížel na hrobaře, ukázal 
holí na krajní prázdný hrob, k tomu tahouni káru 
zavezli, svalili náklad přímo do hrobu a bylo 
po pohřbu. Nikdo se s ubožákem nerozloučil, 
nikdo slzičky nad hrobem neuroniL Přišli tři za
jatci hrobaři, pohlédli do hrobu, nedalo-li by se 
něco potřebného s mrtvého svléci, a když po
znali, že se už někdo před nimi o mrtvého po
staral a boty i kabát mu svlékl, plivli do dlaní, 
chopili se lopat a počali zasypávat hrob. Když 
byli s prací hotovi, přišlí jiní dva zajatci. Nesli 
prostý, nebarvený kříž s černou tabulkou, na níž 
bílou barvou bylo neumělou· rukou namalováno 
číslo hrobu. Zarazili kříž do kyprého písku 
a odešli. 

Tak dokončil Bažant svoji pozemskou pouť a 
jeho malý synek ve vsi u Kolína nedoví se snad 
nikdy, kde hnije jeho nešťastný, dobrý táta. 
A jako Bažant, skončilo jich v Dárnici na tisíce. 
Tí, co hrůzy tábora přežili, s hrůzou vzpomínají 
a do smrti nezapomenou. 
Cestami odboje. ll. Praha. Václav Valenta-AHa. 

NaD onu. 

V mnoha článcích octli se čtenáři v kra
jích jižního Ruska, v donské oblasti na bře
zích Černého moře, při Dněpru v cherson
ské a jekatěrinoslavské gubernii atd. Z t<:>ho Je 
patrno, jak důležitou úlohu hrál tento kraj v Zl: 

votě našich zajatců, z něhož vyrůstal odbOj 
i v dalších osudech našich lidí po ruské revO
luci. 

Donský kraj i přímoří černomořské a azovské 
je kraj bezlesý, stepní. Otevřen plně severu a 
nechráněn žádným větším pohořím, má pod
nebí přímořské i kontinentální zároveň .~ rychle 
se střídajícími změnami. V létě dosahuJ1 horka 
až 50° C, v zimě až 40° C minus. Při tom bývaj1: 
náhlé oblevy, opět náhlé mrazy. Donská oblast 
měla téměř 2 miliony obyvatelů, z nich dobrá po
lovina byla donských kozáků. Ale na jihu Ruska 
žije celá spleť jiných národností, zejména mon
golští Kalmykové, s nimiž jsme se setkali i v Po
volží na Sibiři a v ruské Asii. Jeto kmen ko
čovný, který však pomalu se osidloval. Jich 
počet v Rusku bylo možno páčit před válkou na 
100.000 duší. Kromě nich je na venkově i ve 
městech usídleno mnoho Arm';,lů, Řeků, Bul
harů atd. 
Řeka Don je mohutný vodní tok, pramenící se 

v gubernii tulské. a vték~ j íc~ do .;\zovského
v 
m~ře, 

severního to záhvu more Cerneho, vytvoreneIio 
Krimem a východním pobřežím. Don má hojně 
přítoků, nejvýznačnější z nich Donec ~e? 
Malý Don, a při vtoku do moře se. rozleva 
v několikaramennou deltu. Kraj podél Donti 
i Donce i e úrodný a pověstný svou "černozemí". 
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Jen tu a tam na levém břehu je půda málo Rusko k moři, podporováni jsouce hlavně Anglií. 
úrodná a solnatá, jako asi kol Aralského moře. V r. 1695 dobyl konečně Petr Veliký Azova á 
Zato při dolním toku je půda úrodná a nemusí vyrval. tak moc nad Azovským mořem Turkům. 
býti ani mrvena. Kozáci kromě vinařství - po- PetrovI Kozáci vystavěli na trojhranném mysu 
věstné donské vinice založeny tu byly na rozkaz kt,:rý nazývali !agannyi rog (taga-tatarsky tří~ 
Petra Velikého - věnovali se však málo raCI'o- nozka rog - vystupek m s) p t k l-l h .' - ,y • evnos a v o o í 
ná nímu ospodářství a zabývali se hlavně vznikalo tak na místě staroitalského Porta Pi-
cho~em dobytka a koní. Skot pěstovali více Kal- ~ana město Taganrog. Také přístav byl obnoven 
mycl. Hla~ní <:harakteristika kraje je step, bez- svédskými zajatci, k J'ichž práci přihlížel sa'm 
lesost, coz zpusobovalo málo vodních srážek a P V . k c~r etr eliký. Přístav vzkvétal, ale po váleč. 
nlZ Ý stav vody v řekách. Don i Donec jsou bo- nych nezdarech Petr sám na naléhání Turků 
haté na ryby, zejména lososy a jesetery. pevnost ;zrušil a odvedl posádku. Turci město 

Celý tento kraj, původně zemědělský, měl rozmetah. Taganrog začal se v r. 1736 obno
hlavně význam svými přístavy na Černém moři. v?vat, avš~k za ,tři leta pato podle podmínek 
Později však jeho význam stoupl rozkvětem belehradskeho mlru TurCI město znovu rozme
uhelných dolů v donecké pánvi a tím i průmyslu, tali. Teprve za Katefiny II. v r. 1774 bylo město 
kterýžto rozkvět odrazil se i na průmyslu ural. znovu obnoveno. Přilákáni výsadami řečtí a 
ském. Donecká pánev je bohatá svými ložisky italští kupci, uvedeni sem uprchlí Arméni, kteří 
uhl~va antrac~t~ a pak železné rudy i rumělky, založil~ ~.elé předměstí Nadi~evan. Když se 
z nlZ se dobyva rtuť. Podle pověsti dolovali tu zde uSldhl car Alexandr I. na Recké ulici, město 
i~ž :~a!aři a janovští kolonisté. Ale teprve veliký bylo na vrcholu svého obchodního rozkvětu. Ale 
clvtllsator Ruska, Petr Veliký, dal pánev pro- car Alexandr zemřel horečkou a za jeho ná
zkoumati anglickými znalci, ale dolovati se zde stupce začal úpadek Taganrogu. Jeho blahobyt 
začalo teprve za Kateřiny II. Dolování prospí- podkopala Oděsa a hlavně Rostov na Donu. 
valo, avšak nedostatek drah působil, že dokonce Rostov byl za naší doby z nejživějších a nej
í jihoruské přístavy v bezprostřední blízkosti důležitějších měst v již. Rusku, kterým šel 
pánve v b~!y záso,bovány uhlím _ anglickým. ohromný vývoz i dovoz, zejména obilí. Rostov 
Rozkvet phoruskeho prumyslu datuje se teprve byl spojen železnicemi nejen se zázemím, ale 
z let osmdesátých a devadesátých před válkou. měl i pravidelné spojení no moři s Cařihradem a 

Hlavním městem donským, jako sídlo don- Oděsou. Hlavní ulice byly výstavné, v Rostově 
ského atamana, byl vlastně Novočerkask. Ale jsou dvě pěkná divadla, velkolepý prospekt 
největší význam měl a má Rostov na Donu, Ta- _ k Donu, krásný sad, školy atd. 
g~nrog, Mari~pol a jiná pobřežní města. I pro - - Taganrog byl úplně zatlačen do pozadí. Jeho 
nas v zahramčním odboji má největší význam obchod vymřel a ohromná přístavní skladiště 
Taganrog, ja.ko sídlo největší revoluční organi- st~la vpusta a r?zpadávala se. Vily bývalých 
sace na Rusi, mající vliv i na další organisace rej daru a kupcu smutně zely v pustnoucích 
v Rostově a na uhelných dolech i rudnikách sadech. Z této doby bohatství a slávy pocházejí 
donské oblasti. Taganrog leží na břehu Azov- různé stavby chrámů i četné instituce. V měst
sk.é~o, moře, jeh.<?ž břehy jsou celkem ploché a ském divadle hrávala kdysi italská opera. Ta
hhmte. J~n na Jl~U vybíhají pahorky sráznými ga?rog proslul svými školami, neboť zde bylo 
mysy do Jeho hladmy. Z četných zálivů je Shnilé neJ~tarší ruské (řecko-ruské) obchodní gym
moře (Gniloje more) největší. Voda v moři je naSlum z roku 1806, které bylo později přemě
m~lo slaná, takže jsme při koupání ani neměli něno v reálné a pak v klasické. Studovali na 
dOjem, že se koupáme v moři. Je to proto že něm: rodák taganrogský Čechov, Ščerbin, sochař 
moře je naplněno téměř samou vodou z Do~u a Martov atd. Těsně před válkou začal vzni
ostatních řek, které také zanášejí stále pískem kat.i v v . Taganrogu nový žÍvot průmyslový, 
~ hlinou jeho dno, což znesnadňuje plavbu. Na steJne Jako v Rostově. Do Taganrogu pře
J,:ho I?o~řeží již, v~ s!ředov~ku bývaly osady be- vedeny byly Rusko-baltické závody, jichž 
nats~e.: Jaz;ovske 1 pl~anske, které tu vystřídaly vrchní~. ředitelem byl inženýr Hromádka, 
stare recke osady. Byvala to stará řecká osada dnes redltel Škodovky v Plzni. Tento muž 
Tanais. Po pádu HeUady osady ty zmizely a po- ~á značn~ Zásluhy. o rozkvět tohoto pod
břeží stalo se jevištěm pochodů národů i bojů mku, ktery po amencku vyrostl" přední mo
rusko-tatarských. Za mongolského ujařmení derní závod takřka za jeden rok, ale i o sta ha 
Ruska přišli sem italští kolonisté a tak vznikla tisíce českých lidí a revoluční naše hnuti. ' . 
města Porto Pisano na místě dnešního Tagan- v J,:h? p!iči~ěním to~iž povoláváni byli čeští 
rogu a opodál, tam kde je nyní Azov, benátské delmcl-zaJatcl na práCI. Koncem 15. a začátkem 
Tana. 16. roku, kdy akce Svazu čsl. spolků o tvoření 

V roce 1398 však strašný mor vyhubil obyva- armády vázla a více se rozvíjela akce, majifuí 
telstvo a když se začalo zotavovati přitáhl mon- za cíl, aby českoslovenští zajatci alespoň v týlu 
golský Napoleon Tamerlan a odv~dl je do za- r?ské armády pracovali pro obranu Ruska, byla 
jetí. SItuace pro tuto myšlenku příznivá. Zej ména 

mezi zajatci v Turkestanu, a to hlavně v Taš • 
. Za nastalého klidu však osady znovu ožily a kentu, kde působením taměj šÍch českých lidí 
p~m~lu byly os~dlovány tu Rusy, tu Turky. Na v čele s truhlářem Gottfriedem a později pIukov. 
ml~te ~~ny v~nikl Azov, o který po celé deseti- Vosk~vcem revoluční hnutí velmi brzy nabývalo 
leh zunl bOJ I neboť Turci nechtěli připustiti organisovaného rázu, myšlenka ta setkala se 
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s úspěchem a tak hlásila se sta zajatců k této 
práci, zavazujíce se současně, že v případě po
třeby a jakmile bude možno, vstoupí do ar
mády. Vlivem germanofilských administračních 
i vojenských kruhů však zajatci ti se dlouho na 
práci nedostávali. Prvé transporty vybraných 
kvalifkovaných dělníků byly téměř zrádně po
posílány do dolů a na polní práce, takže 
v lágrech zbyH většinou lidé nekvalifikovaní, ze
mědělci, inteligenti atd. Když konečně ruské 
úřady musely vyhověti žádosti na př. takového 
ředitele Hromádky, sebraly prostě česko
slovenské zajatce bez rozdílu a poslaly mu je 
na krk. Že z nás řed. Hromádka radost neměl, 
je na bíledni. Vždyť to byl samý učitel, úředník, 
student, zemědělec, obchodník atd. A to měli 
býti soustružníci kovů, kováři, slevači, zámeč
níci atd. Ale tito lidé záhy se tak přizpůsobili 
a naučili novému řemeslu, že pracovali jako do
konalí odborníci a stali se dokonce mistry celých 
oddělení. 

První větší transport turkestanských zajatců 
přišel do Taganrogu, který brzy byl přezván na 
"Tahákov", začátkem srpna r. 1916. Byly to 
trudné začátky. Závody teprve rozestavěny, spát 
nebylo kde, nikdo nevěděl, co zde vlastně bude 
dělat. A k tomu vládu nad zajatci osobovali si 
lidé rakousky smýšlející (Linhart) a málo cha
rakterní, kteří chtěli udržovat mezi nimi fe
láckou disciplinu. Jen něco málo bylo těch. kteří 
mohli ihned pracovati odborně, ostatní konali 
práce nádenické, více stavební. Nálada byla 
trapná. .. Ale pomalu si zvykali. Tovární bu
dovy rostly jako z vody a ze zajatců se stali 
zruční zedníci, betonáři, fasádníci atd. Budovy 
naplnily se stroji a ze zedníků stali se nejprve 
pomocníci soustružníci kovů, později pracovali 
sami a zanedlouho zrUčností předčili mistry. 
Světová válka způsobila podivnou motaníci a 
spletení třídních rozdílů. Z učitelů, redaktorů, 
úředníků, zemědělců stali se dělníci rukou, pro
letáři, ale při tom zůstávali inteligenty. 

Byla to ohromná škola ... Škola mravní, která 
naučila každého, co to znamená námezdní, 
tělesná práce a v prvých .dnech, kdy poměry ne
byly urovnány, i sociální útisk. Nevěřím, že kdo 
byl v Taganrogu, nedovede dnes spravedlivě 
sociálně cítiti. V tom je ostatně vůbec tragedie 
ruských legionářů, které mnozí doma nechápou. 

Hned v prvých dnech zajatci taganrogští se 
začali organisovat, ovšem jen hospodářsky, 
pokud to bylo možno v mezích carských poměrů. 
Hospodářsky měli svou samosprávu a celkem. 
požívali svobody. Vystavěny byly veliké ka
sárny, kde se bydlelo zcela lidsky, mnozí nastě
hovali se do města. Platy rostly a rovnaly se 
ruským. Poněvadž kuchyň i ostatní hospodářství 
dělo se v režii, životní podmínky byly velmi 
dobré. S počátku ovšem poměry organisační ne
byly nejlepší vlivem prospěchářů, kteří uchvátili 
její řízení v prvých dnech. Když tito však byli 
svrženi a kanceláře obsazeny zdatnějším perso
nálem, když zejména dr. Němec převzal řízení 
organisace a pak ovšem po revoluci nastalo zlep
šení. 

Základ k hospodářské organisaci činila 
ředit;le Hromádky, resp. továrny. Nakupovaly 
se zasoby ve velkém pro kuchyni i.krejčovské 
dílny a ševcovnu, zřídilo se nákupní družstvo, 
zvláštní hospodářstvÍ, řeznictví, uzenářství atd. 

Organisace politická s počátku byla v plen
k~cv~' '.!'~prve po novém roce 1917 začal býti 
vets! za)em a zvolen nový výbor. Ruská revo
luce dala však teprve impuls k řádné organisaci. 
Nastává čilý ruch organisační, pořádají se různé 
podniky kulturní í zábavní, zřizují se různé od
bory a bývalí českoslovenští zajatci stávají se 
plnoprávnými občany svobodné Rossie, kteří 
mají své zástupce v sovětech i smějí voliti i -
do městské radyl Ovšem, že politické vření 
ruské revoluce později odráželo se i ve vnitřních 
poměrech organisace samé. Politické a třídní 
rozdíly začínají vystupovati stále zřetelněji. 
Současně i poměr taganrogské organisace k ve
řejnosti začíná se měnit. Vzniká jistá žárlivost, 
ba nepřízeň... Část taganrogských dobrovolců 
se obětuje a odchází na polní práce, aby ne
ubírala místa ruským, nebo jde do armády. Ale 
vývoj jde kupředu ... Zmatky rostou ... Němci 
a Rakušané přicházejí ... Taganrogská "třetí 
armáda" likviduje a většinou jde do vojska až 
na nepatrné výjimky. 

Zajímavá jsou statistická - ovšem jen zběžně 
vyhledávaná data - taganrogské organisace. 
Členové většinou byH z Turkestanu, organisace 
čítala celkem asi 1800 členů. Do vojska odešli 
jedinci již v r. 1916 a 1917, ale hromadný vstup 
se začíná v červenci t. r., kdy rázem odešlo 196 
členů do armády. Vyloučeno jich bylo 39, ze
mřelo 11. Na národní daní vybráno 295.961 
rublů. Od kyjevského sjezdu vybírán na 
místní organisační potřeby 2% organisační 
příspěvek ze mzdy, který vynesl téměř 60.000 
rublů. Z tohoto fondu kromě jiných věcí vydržo
ván út?lek pro raněné dobrovolce, kde jim po
skytovana byla strava a peněžitý příspěvek. 
Celkem navštívilo tento útulek na určitou dobu 
596 raněných a rekonvalescentních dobrovolců. 
Kromě toho vykonány občasné sbírky, které vy
nesly na 20.000 rublů. Na raněné u Zborova vě
nována jednodenní mzda. 

Organisace měla vlastní nemocenskou. po
kladnu, z níž hrazeny i pohřební náklady a 
opatřování pomníků. Časopisem byla hektogra
fovaná "Třetí armáda" s beletristickou hlídkou 
"Ucha" a Sokolskou hlídkou. Tisklo se jí prů
měrně 500 exemplářů. Časopis ten zasílán i do 
Rostova a do vzajateckých organisací v jižním 
Rusku. Bratr Stika vydával soukromě své hu
moristické "Šlehy", jež se zrodily v Turkestaně. 
Počet abonentů "čechoslováka", "Čechoslovana" 
a "Csl. samostatností" šel do set. 

Kulturní práce rozvíjela se hned v počátcích, 
~le došla nt:tušeného rozvoj e teprve založením 
Ceskoslovenské obce v Taganrogu, do níž pojati 
i zajatci na druhých závodech a ruští Čechoslo
váci. Až do té doby středisko všech zábav, 
schůzí i přednášek bylo Miljutinské učiliště. Dne 
7. září 1917 byl otevř8h slavnostně "Český dům". 
Byl to dům Borozinův na rohu. JeHslavetinské 
ulice a Sobotného pereulku, který se podařilo 
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získati ing. Hromádkovi za nájemné 6000 rublů 
na celo,u v~lku. Ing. v Hromádko byl předsedou, 
~~~ebmk, vrrtuos na celo a řed. Imperiálního učí
list~ v, Taganr;>gu, P: Hons, místopředsedou. 
V Ceskem dome byl dIvadelní sál a restaurace 
Z~hájení dělo se Roblo:,ou h,OU "Zvony", dru~ 
heho dne konalo se matmée za účasti ruské spo
lečnosti a cvičení Sokola na náměstí u Ale. 
xandrovského gymnasia. 
v ~ Č~nnost ku1t~rní byla ohromná. Celkem uspo' 
r~dan~ v Českem domě 6 kabaretů, 12 divadel
nxch predstavení, 12 koncertů a akademií. Kromě 
to~o již. i dříve uspořádány produkce v Gorod
~~e~ dlVadle, Gorodském sadu, v různÝch uči
hshch a slavnosti (na př. Husova) na břehu 
~oře: Or~~nisace měla čilý dramatický odbor, 
je~oz d':Sl byl nezapomenutelný herec plzeň~ 
ske~o dlv~dla ~. Bolek, jenž v Taganrogu 
zemrel.. Dale eXIstoval velmi dobrý hudební 
~bor aSI 40členný, jehož dirigentem byl nejdříve 
red. Hons, později Zyka, který hrál i obtížné 
skladby Smetanovy, Dvořákovy i věci ruské. 
Vrcholem bylo provedení Smetanovy Vltavy" 
Kromě hudebního sboru bylo sestave~o velmi 
dobré smyčcové kvarteto a klavírní trio. Pěvecký 
odbor, řízený Jáškem, vedl si stejně čile jako 
orchestr. Veliké oblibě těšilo se pěvecké kvar
teto, k+eré později i v Japonsku slavilo úspěchy. 
!,~p~la~ity získala sí jednota "Sokol" svými ve
reJ.nrml vystoupeními. Sportovní odbor pěstoval 
neJVIce kopanou, trochu i veslařství a atletiku. 
Ka~dé neděle pořádány přednášky a osvětové 
besldky. 

, Kromě Rusko-baltických závodů zaměst
na.no ~ylo. v Taganrogu mnoho československých 
z~Jatc~"zeJmé:r:a v "Kotelném a metalurgičeském 
z~vode . (slevarny). Až do revoluce žili v bícl
~'ych zajateckých 'pomě:~ch. Teprve pak poda
nlov.s~ red. I!roma~kovl 1 zde svým vlivem za
kroclh a take u VOjenského donského atamana 
!ag~nr~gská organisace pomáhala dále čsl. za~ 
J~tcum 1 v.okolí na různých dolech, jako v Ma
klevce, Krmdačevce, Konstatinovce. Ščerbinov-
ském rudníku atd. . 

V Ros~ově n~. Donu zajatecký lágr byl na 

~růvod, který zahájil Sokol na koni. Za ním šla 
ce,t,a 4,0 dobrovolcŮ. s rudým praporem se 
stn~rny!? lven:. ,Pak Jel krásný alegorický vůz 
s Cechu, sedlCI před nádherným pohledem 
na Prahu (malova!. akadem. malíř Spáčil) 
a ,~o stranach stah dobrovolci s obnaže
ny~ ,k,?rdy. Z~ ,vo~em šel rostovský "Český 
kOmttet a rush Cechoslováci, pak zajatci 
z Rostova o a okolí a T aganrogu ve čtyř
s!u~ech: Pr,:vod za značného zájmu prošel hlav
mm! ulIcemI Rostova ~ Sadovou třídou až do 
Alex~ndrovsk~~o sadu, kde konala se veselice. 

Vece~ usporadána byla v městském divadle 
ak~demle ",~.oncert - spektakl - gymnastika". 
Vecer zaha pIa krásná přednáška prof. F ran
ceva (dnes Je v Praze) z varšavské university 
kter,á byla. převedena do Rostova za války:' 
Pote zahral orchestr Kovařovičovo Potpourrí 
~ , "Prodané nevěsty". Orchestr hrál dále Dvo
rako~y "Slovanské tance", pěvecký sbor a pě
vec~e kvarteto zpívalo s nadšením a sokolské 
dr,!zs.tvo ---:. devít.ka - zej ména světelnými 
kuzeh uch.vat:lo, ~lváky. ~a ~one~ provedeny 
~yly, pla~hc~.e ~de "alegoncke výjevy ze sou
casne vOJn~.: ?spěch večera byl ohromný a 
dnes po patncnem odstupu a při srovnávání ně
~!erýc~ těch "národních akademií" doma, po
r~danych. za tak příznivých poměrů, kdy 
vsec~n? Je po ruce, teprve člověk vidí, co do
vedh Jsme na Rusi vykonat takřka holýma 
rukama. 

J: !? snad pýcha - ale oprávněná. 
v V etsm~ vrostovské organisace po své likvidaci 
slav rovnez do armády. Jen malá část byla 
strzena pozdějšími zmatky na jihu (Králova 
a~ce, okornilovštin,:, zápa~ s bolševiky, příchod 
N:~~u at?) ,a nyekteří Je zaplatili i životem. 
V eot~ma ~lstmch Cechů ztratila v nich pak celý 
SVll) majetek a zachránila jen holé životy. 
Cestami odboje. II. Praha. Adoll Zeman. 

)(.-

V zaJ'ateckom t'b S a o r e v a m a r-
k a n d e a v S k o bel e v e. 

t. zv. "Vystavce . Bylo to staré výstaviště kde 
v bar~c~ch byl! zajatci ubytováni a po~štěni 
~a p,racl .. ~ ceskoslovens.ké zajatce pečoval 
Cesky komltet v Rostově, Jehož předsedou byl 
velkoobchod,ník Kalousek. "Český· komitét" vy
ko?~l velm1 mnoho. Zajatci byli umístěni na 
prav~l v m~oha osoukromých dílnách a továrnách. 
Da:~l~.s~ JIm ruzně, n~kdy dobře, někdy zle. Ně
kten zdl hodně blahobytně. Po revoluci utvořila 
s: v ~ostově v~lká organisace se střediskem na 
z~v~~~ "Met~l . ~a zakročení "Českého komi. 
tetu 1 orgamsace Ceši a Slováci byli ponecháni 
v.Rostově a nebyli posíláni na polní práce. Orga
nxsace rostovská vstoupila ihned do úzkého 
sty:~u s T~ganrogem a odebírala "Třetí armádu". 
Jejlm nejmohutnějším projevem byl Český 
prazdnik" (den), uspořádány spolu s 'tagan
ro~skou organisací, tuším koncem května neb 
~v cerv?~ r. 1917. Z TaglJllnrogu přijelo na 200 
ucastmku s orchestrem, pěveckým sborem a so
kolským družstvem. Dopoledne konal· se velký 

. S~m~rkand, ~lávné. mesto so svojimi bísto
nC,kyml. ~amtatkaml rozprestierajúce sa 
v uplne) ro;me s počtom obyvatefstva asi 60.000 
a. s 'pod~eb~~ sko::o tropickým, odkiaf vo vefkej 
dlalke ~u vldltefne vysoké vrchy večným sňahom 
pokryte. Toto mesto, vefmi čulé stredisko ob
ch~du, čo chvHa po vypuknutí svetovej války 
pnJalo ~rvých Válečných zajatcov, medzi ktorých 
od 5: rUJňa 1914 patril i pisatef. 

Pn pohfade na mesto nevofky mi vzkrsla 
predstava mnohých obrázkov z detstva a štu
dentského žÍvota znázorňujúcich žÍvot orientu 
ktory n.iekedy uvidief, dokonca zkusÍf, mohl~ 
s~ ~laf l~a vo snách. A hra, sme hosfami medzi 
nI?:!, PreJdúc mestom, zjavia sa dva svety, stre
talU sa tu dve kuHúry, západná civiIizácia 
v ~us~om číže v novom gorode, povstavšÍa od 
dObY~la Turkestánu ruskými vojskami pred 60 
rokml a domorodá sadská ku1túra mohamedán
skeho sveta predstavujúca sa v úplne oddelenom 
sartskom, t. j. starom gorode. 
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rokýmí uHcami honosí sa krásnymi, modernými 
budovami, alejami, parkami, kdežto staré mesto 
akoby bez života so svojimi úzkymi uličkami 
bez oblokov na domoch do uHce nepúta 
nás, lebo všetok súkromný život týchto odo
hrává sa výlučne vnútri domov. Zaujme nás 
ale typický zjav domorodca Sada v kvetovaný 
chalát oblečeného s vyholenou hlavou. ktorá je 
pokrytá malou zdobenou čiapočkou, aby chrá
nila ju od slnečných papršlekov mimo oči. Pre
kvapia nás i fúzy, ktoré si zastrihávajú dra 
anglickej módy ponechávajúe voTne rásf na 
krajoch, ktoré potom visia dolu. Bradu si po
nechávajú. Vidíme kráčaf akési čierne strašidlá, 
dozvieme sa, že sú to sadské ženy. Tvár týchto 
uvidef nemožno, ved' od prejavenia ženskej 
zralosti, čo sa tu deje pomerne rýchlejšie 
o 2-3 roky ako u nás, nútené sú svoj u tvár ~a
krývaf čiernym dosf hustým závojom, akonáhle 
opustia dvere svojho bydliska. 

Ked' chceme život domorodého obyvatelstva 
sledovaf, musíme zajsf na bazár, kde uvidíme 
pestrý obraz, ktorý nám z mysle Tahko nevy
mÍzne, lebo podobného dačo u nás by sme márne 
hTadali. Tam je sústredený obchodný ruch, 
všetko vidief i veru nepoznaf, že tento štát válči. 
Nás hladných naiviac zaujímajú vo vkusných 
pyramidách upravené rozné druhy ovoda, ktoré 
svojou lacnotou prekvapujú. Sledujeme a kupu
jeme dosiaT nepoznané druhy arbuzov (melón), 
chutný vinograd (hrozno) sa predáva za dve ko
pejky funt (40 dkg). Ďalej vidíme rozné obchody 
tesne i edon pri druhom, tiež dielne rozných re
mesiel. Významné je usporiadanie, že každý 
druh obchodu a výroby má vyhradené svoje 
miesta, svoje uličky. Malebný obrázok doplňujú 
predávajúci Sarti vačšinou sediad so skríže
nýmí nohami. Ako badaf, sadské ženy ani od
predaju sa nezúčastňujú. Ďalej zaujme nás 
voTný obchod sadským listovým tabákom 
vzhfadu bTadožltučkého, vystaveného vo ver
kých vreciach, ktorým sa hned' zásobíme. Ovšem 
sme ním sklamaní. Tam najdeme práškovitý 
zelený šňupavý tabák, z ktorého očividne tiež 
hodne sa spotrebuje. Pritom veselou tvárou nás 
nabáda iný Sad ku fajčeniu z ieh zvláštnej 
fajky uloženej na zem. Je to vačšÍa kovová ná
doba upravená k tomu deTu, pri ktorej dym 
prechodí eez vodu. Pomocou dlhej rúrky sa 
z nich fajčí, ale k tomu treba zkúsenosti, lebo 
nám sa nijak nedarilo. Avšak videli sme do
cela mladých chlapcov, ako vesele vypúšfajú 
husté oblaky dymu z týchto fajok. 

Nemožeme jednoducho obísf čajovny, zase
dáme na zem pokrytú kobercom bez sedadiel, 
kde nám ochotný Sart nalieva zeleného čaju 
z obrovského samovaru, ovšem bez cukru, ktorý 
si musíme pýtaf zvlášf. Miesto zákusok poslúži 
nám lepioškou, t. j. okrúhlym placatým chle
bíkom. Ned'aleko je viditeTný sartský holič, 
ktorý svoje umenie - holenie hlavy, prevádza 
bez pomoci mydla. Prirodzene vŠÍmame si i ku
puj úcich, hemžiacich sa po celom bazári. PTi
chádza mladý Sart na koni, kupuj e aniž by 
sliezol, in de zazreme celú rodinu na sadskej 

dvojkolke s ohromnými kolesami a krytej 
pestrobarevnou plachtou, pod ktorou ženy, deti 
sedia, so /skríženými nohami, dalej skupinu za
halených žien, oddyehujúcich pod stromom tiež 
sadským sposobom. Najdeme ešte obchody 
s ohromným množstvom kiš-mišu (hrozienok), 
ktorým naše vrecká naplnia vd'ační Sadi. Na 
lacnotu hrozienok poukazuje, že biely ch1ieb 
s hrozienkami sa predával funt za paf kopejek. 
Konečne zazreme i nahromadené množstvo ba
vlny, ktorá sa v Turkestáne hojne pestuje. Po 
ceste zbadáme ešte zvláštnu vornú školu na vor
nom priestore, kde učitef Sart voTačo vykládá, 
na čo deti sborove odpovedajú. Prevádzajúci nás 
Rus vysvetfuje, že je to náboženská škola. 

Do tohoto prostredia medzi starým a novým 
mestom sa nachádzajúcich barákov boli váleční 
zajatci umiestnení. V dosf vefkom štvorci, ohra
denom múrmi, nachodily sa všetky národnosti 
Rakúsko-Uhorska. PTi radosti, že konečne sme 
na pokoji od útrap a hroz fronty, nemile se nás 
dotklo pochovanie osobnej svobody na dlhé 
časy. V tábore pohybovalo sa TubovoTne, ale za 
vrátmi prítomná stráž vždy upomínala, čím sme. 
ČÍastočne uspokojovala panoráma z kasáren
ských oblokov sa predstavivšia s pohradom do 
starého mesta s nádherným mečetom. 

Mužstvo podelené dTa národnosti zaujalo 
ohromné siene jednotlivých barák ov, len jedno
roční dobrovoTníci bez rozdielu umiestnení do 
štyroch za sebou idúcich Ízieb, tvori1i samo
statnú skupinu s jediným právom, že nemuseli 
chodiť na žiadnu prácu. T eraz sme malí príle
žitosf presvedčH sa o častých tvrdeniach rus
kých vojáčkov po ceste "tam ťoplo, charašó: 
miasa, chleba skolko ugodno!" Pravda všetkého 
dosf, ale nie pre zajatcovo Porekadlo "v Rusku 
od mužíka do cára každý kradne," doznelo 
v pravdivosti i v Samarkande na základe "Boh 
vysoko, cár d'aleko," takže ruskí kaptinármusi a 
artělščici, pridelení do tábora, využili v plnej 
miere pre nich priaznivej konjunktúry, čomu 
podivuhodne veTmi rýchle sa prisposobili i za
jateckí felvéblovia. Kradlo sa na chlebe už 
v pekárnÍ, lebo váha sa doplňovala nevypeče
ním, kradli v tábore, dávajúc mÍesto troch fun
tov vel'mi často len dva. A tak sa dialo s masom, 
cukrom, kirpičným čajom, takže stravovanie 
bolo hrozné, ačkoTvek dra predpisu malo sa rov
naf aspoň s počÍatku tak množstvom ako ja
kos fou strave ruského vojaka. Jedine pomohli 
si tí, ktorí ešte malí niečo peňazí, prilepšujúc 
si dokupovaním z táborovej lávky (kantin) a 
od Sadov, donášajúdch ovocie a pečivo do tá
bora. 

Pri jinak jednotvárnom živote snahou kaž
dého bolo dostaf sa do mesta k voli poznaniu 
prostredia, v ktorom prebýva. Velitef tábora, 
ruský kapitán, na spoločnú žiadosf jednoroč
níkov konečne povolil vyehádzku, V sprievode 
staršieho (četára) jednoho odpol'udnia koncom 
rujňa dokladne sme využili povolenie, poeho
diac po novom a starom meste, tiež po bazári. 
žÍar, viackrát sa vychádzka už neopakovala. 

V listopadu 1914 pozoruhodnou udafosťou pre 
našu skupinu stala sa návšteva jednoho cudzieho 



ruského dóstojníka. Zavítal so slovami: "Zdrav
stvujte Slaviam!" Shromaždil v jednej izbe len 
slovanských jednoročníkov, kde vykladal mož
nos! vstúpenía do ruskej armády, sťubujúc 
každému okamžité povýšerue na práporčíka. 
Vzdialil sa sklamaný, lebo žíadon sa do vojska 
nepríhlásil. A predsa táto návšteva mala za ná
sledok mnohé debaty,nepriatefský pomer medzi 
Slovanmi na jednej a Maďarmi, spojenými 
s Nemcami, na druhej strane. Moje nazieranÍe 
následkom stálych stykov s Čechmi a Srbmi sa 
odkloňovalo od Maďarov, povedomie slovenské 
a slovanské postupne sa utužovalo, čo zase mi 
donášalo ustavičné hrozerue maďarských spolu
bydliacich. Takýto stav však dlho netrval, lebo 
začÍatkom prosinca 1914 slovanskí zajatci 
opúšfali Samarkand a dopravení do tábora pre 
Slovanov utvoreného, do Skobeleva. Verké nádej e 
sme si robili, veď nám bolo povedané, že v Sko
beleve ako Slovania budeme úplne vorní. Pri 
triedeni na dva tábory, Slovani a iní, nevedeli 
Rusi rozlúštiť príslušnosf Rumunov. Konečne 
s rozhodnutím, že každý pravoslávny je 
Slavian, Rumun je pravoslávny, teda tiež 
Slovan, následkom čoho aj oni sa dost aH do 
Skobeleva. Proti tomu Rumunov, do toho času 
v Skobeleve sa zdržujúcich, previezli do Samar
kandu. 

Nádeje na Skobelev číže Nový Margelan 
každého sklamaly. Ubytovaní v kasárňach, roz
ložených v dosť malom dvore, cítili sme sa ešte 
otupnejšie, lebo po srúbenej voťnosti žiadnej 
stopy, ba ešte prísnej šie sa strážilo ako v Sa
markande. Výhod nedostali ani j ednoročníci, 
prídelení teraz k mužstvu svojej národnosti. 
Neskoršie predsa vymodlikala sa izbička pre 
J uhoslovanov a pre mňa. 

Do jednej kasáme 4. roty dostali sa Srbi, 
Chorváti, Slovinci a Slováci, v inej miestnili 
Poliakov, Rusinova Rumunova samostatne zase 
čechov. Dobrá príležitosť poznávania vzájem
ných vzfahov slovanských národností. BohužÍaf 
čo chvífa prejavila sa známa nesnášanlivosf. 
Podnet dodaly kuchyne, kam za kuchárov a do
zorcov pomocou českých dóstojníkov dostali sa 
najviac Češi, čím sa stali viacmenej nenávide
nými, obzvlášte II Srbovo Vyskytol sa incident 

vaný k týmto sviatkom. Bez kopejky, bez mrav
ného posilenia sedel som v Štedrý večer medzi 
svojimi, srkajúc málo osladený čaj a hfadiac na 
mnohých plačúcich, slzH som i ja, vzpomínajúc 
na matku vo vlasti, ktorá o mojom osude nič 
nevie. Premohol som sa, keď istý Srb Rákič vy
zval ma k partii šachu, mnou spraveného, hrali 
sme o peniaze, a vyhral som 10 kopej ek. S akou 
blaženosťou som si vo svÍatok kúoH slávnosmú 
bulku a balík papiros, vie pochopil, kto niečo 
podobného prežil. 

Do zajateckého života obmenu donášala iba 
práca, zametanie miestností, dvora a v pekárnÍ, 
nepočítajúc do toho hfadanie vší, ale i týmto 
prácam sa všemožne vyhýbalo. Keď prišiel ruský 
voják pýtať - sorok čelovjek na rabotu >- mízU 
do dvora, skrývajúc sa tam po kútoch, kým po-
D:10COU nahajky a sháňačky, tiež vzývanie Jóba 
potrebný počet sa dostavil. Čo živilo ducha v tá
bore, boly zprávy z latríny. Vyskytly sa neuve
citerné tajné telegramy jednajúce o bojišti a 
o mieri. Kofkokrát bol mieruž vyhlásený, len 
Rusi nám to nechcú sdeliť, lebo vraj prehrá
vajú. Ruskí vojaci pn každom víťazstve s ra
dosfou donášali zvláštne vydania - telegramy, 
strkajúc ich nám s poznámkou: "Vot, pán, čítajJ" 
Porážku prirodzene tiež dali na javo v kuchyni 
a pri "Rabote." 

Najhoršie časy nastaly vo vefkom póste, keď 
začali mÍesto riadneho masa dávaf polozhnité 
ryby, ktorými smrdel celý tábor. Zajatci pre
javujúc svoj odpor, pribíjaH ryby na dvere, 
steny v záchodoch, čo malo za účinok, že ko
nečne boH sme od nich oslobodení. 

N akoTko ani v Skobeleve nemusel som chodi! 
do práce, užil som vofného času k vyučovaniu 
niekofkých analfabetov Slovákovo Ovšem na 
pomócky peňazí nebolo, vypomohlo sa na hladko 
vyhoblovanýma pričňami, na ktorých sa vesele 
pracovalo. S akou povedomou radosfou písali ne
skoršie domov svojej rodine, že píšu vlastno
ručne! Výsledok práce tešU i mňa, ačkol'vek pri 
dobrovofnej disciplíne mi vačšina z účastníkov 
odskočila. ČO sa mi lepšie podarilo, vyučil som 
vel'mi mnohých šachovaniu, takže niekedy· sieň 
poskytovala obraz herny s 30-40 šachujúcimi 
pármi a kibicmi. 

v kuchyni, pre ktorý jeden Srb mal sa dostaf do 
katalažky, muselo mu byť však preminuté, keď 
pri jeho odvádzaní všetci Srbi prejavili úplnú so
lidaritu a HahU spontánne k táborovému va
zeniu. Následkom toho žiadny český dóstojník 
nesmel sa ukázaf v 4. rote. Zaujímavé je pri
tom, že v najlepšej shode nažívaH so Srbmi Slo
váci, nestalo sa žiadne porušenie, naopak ústup
čiVých Slovákov Srbi kde len mohli, hájili. Ne
našÍel sa tiež družný pomer medzi Chorvátmi a 
Srbmi, prví zachovávali úctu k habsburskej dy
nastii pri všetkej nenávisti k Maďarsku, Srbi 
proti tomu horlili za ich Petára. Najžalostnejši 
obraz poskytovali Poliaci a Rusíni s ich neko
nečným vzdychaním, modlením a spievaním ná
boženských piesní. 

Čím ďalej, tým vačší bol cifefný nedostatok 
peňažných prostriedkov, málo ktorý mal už 
dačo, z vlasti ešte nič nedodiádzalo a fajčiť sa 
chcelo. Prišlo sa na myšHenku vyrábať hračky, 
s ktorými zase iní buď podplatením Rusa alebó 
proste prelezením múru dostali sa do mesta, kde 
kh obyvaterstvo pre lacnotu a tiež pre novotu 
ochotne kupovalo. Sám som tiež začal toto pre
vádzať, ale vynášalo to vermi málo, sotva kryjúc 
potrebu na machorku, 

Pri takýchto pomeroch našly nás Vianoce 
v r. 1914, Mňa postihlo verké nešfastie: predošlú 
noc vorakto mi ukrado.l posledný rubef, schová-
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Raz v únoru 1915 vidím na dvore Rusa 
vo zvláštnej rovnošate, akej dosiaf som nespo
zoroval. Dozvediac sa, že je to učiter, osmelený 
predstavH som sao Prekvapený, že tlež s učí. 
teťom má do činenia, požiadal ma, abych ho 
navštívil. Po vysvetlení pomerov sám vymohoI 
mi dovolenku do mesta bez konvoja. Po poI
ročnom zajatí prvý raz vol'ne som si vyšÍeI 
bránou, cítil som sa v siedmom nebi, chodil bez 

ciel'a po uHciach a po bazári, až konečne una
vený a hladný vyhl'adal som školu známeh~ učí
tefa. Po uhostení čajom so zákuskami zaUjímal 
sa o naše pomery, pnčom sa tiež spýtal, aký 
je austríjacký jazyk. 

Po tejto vychádzke túžil s?m ešte si~nej~~e po 
meste, cítil som, že tam naJdem zdrOj pnjmov 
pre seba. Tábor po pribudnutí zajatcov doby
tého Przemysla prestal už byť slovanským, 
vzmohutnel z povodných 4000 na 19.000 členov, 
preto umiestnenie bolo prevedené v troch od
delených táboroch. Z novu došlých velmi mnohí 
disponovali značným obnosom peňazÍ, feld
véblovia hrávali na 10korunové očko a ja bez 
kopejky. S vypožičanými 10 kopejkami pustil 
som sa do zamieňania rakúskych peňazí za 
ruské ktoré prchnutím do mesta predávaly sa 
Ruso~ a Sartom, nedbajúc na prípadné uvaz
nenie. Po nadobudnutí niekofkých rublov pod
platením ruského feldvebla zaopatril som ~i 
trvalú priepustku, čím ďalšie obchodovame 
dialo sa už bez vážnejšej prekážky. Obchod 
s peniazmi následkom silnej konkure~cie z rad 

vyvolených" som zanechal a pochyhl obchod 
bavlnenými prikrývkami. a dopisnicami pre vá
lečných zajatcov. 

Medzi tým nemožem nepripomenúť ruskú 
Velkú noc, ktorá r. 1915 sa svatila súčasne 
s katolíkmi. Pod vedením konvoírov šlo sa pa 
vzkrieseme do polského (katol.) kostola, odklal' 
odvážnejší prchli k soboru, aby videli aj pravo
slávne vzkriesenie. Pred cerkvou okolo plno ho
:riacich svieček, pn ktorých najviac ženské 
strážia na zem položený vefkonočný koláč 
s inými dobrými vecmi, čaka!úc po~ehnaniev,po 
ukončení bohoslužby v cerkvl, ktora sa zacma 
o polnoci a trvá prez druhú hodinu. P:ri zaznení 
hlaholu zvonov dra zachovaného starého kre
sfanského zvyku príbuzní tiež i známi s pozdra
vom "Christos voskres" a s odpoveďou "VoisHno 
voskres" nastáva celovanie· (bozkávarue), vy
užitie ktorého mládežou nemusím ani pripo
mínaf. Ešte spomeniem, že viacerí češi, aby 
mohli slobodne do mesta vychádzaf, utvoriH cír
kevný spevokol produkujúc sa pri bohoslužbe 
vo vojenskej cerkvi. 
ČO sa týče oslobodenskej akcie svoje; vlasti, 

prvé dúšky čerpal som od Srbovo Už z i.ara 1?15 
pTi inšpekcii jednoho generála kategoricky. Zla
dali o povolenie, hlásil sa do srbského VOJska. 
A skutočne srbskí dobrovorci dostávajú pasy ako 
občania na prejazd vtedy ešte neutrálneho Ru
munska. S podivuhodnou oddanosfou a láskou 
k svojeti odchádza zo Skobeleva ich transport: 
aby došli práve do osudného ústupu srbskeJ 
armády, takže dIa došlých zvestí len niekolko 
j edincov z nich sa zachránilo pri živote. 

6. červenca 1915 vyrušila ma zvesf, že Češi 
poriadajú vol'akú osla':t; Husov~ Zvedavos~ou 
preplnený prvý raz pocuvam onom ako o c~
skom vlastencovi, jeho kacírstvo sa osvetfuJe 
s inej stránky, pokážuc na tehdajšiu dobu so 
zkazenosťou nmského kléru. To bol o novum pre 
mňa, odchovaného maďarskou školou a zadalo 
hodne rozmýšl'ania, následkom čoho začal som 
častejšie vyhl'adávaf známych medzi Čechmi. 

Prvý raz som zazrel časopis "Čechoslovák", a 
vedený túhou, poznávať stav vecí s českého sta
noviska, stal som sa jeho horlivým čitatel'om. 

V lete 1915 opiitne sa rozšíríla povesť o uza
vrenom mieri a s ním súvisiadm skorým od
jazdom zajatcov domov. Skutočne sostavovaly 
sa transporty a odchádzaly, avšak do evrop
ského Ruska na rózné pol'né práce. Tak som sa 
rozlúčil s mojimi Slovákmi, lebo mňa, ačkoťvek 
som sa žiadal, nepustili, veď vraj nesmÍem 
pracovať. 

Nemajúc nikdy dostatok peňazí, spolu s Chor
vátom dr. Boršičom a Slovincom Koškom hra
dali sme zamestnanie v meste, nakofko volnú 
vychádzku sme malí zabezpečenú. Prijatí sme 
boli v závode na zpracovanie bavlny u Sadov 
v starom gorode, kde však sme vydržaH len 
týždeň, lebo po výplate 1"20 rubla sme sa viacej 
neu!{ázaH. Telesná práca nešla nám nijak po 
chuti, berúc do ohl'adu turkestánske horúce pod
nebie, a preto mnou obnovený bol obchod s do
pisnicami. 

Podnebie toho kraja ako vóbec celého Turkes
tánu možno považovaf za tropické, skoro žiadné 
jaro, priamy prechod z miernej zimy do ob;ov
skej horúčavy. Vzduch primoc suchý, veď z Jara 
až do jesene žiadneho dážďa, žiadnej vlahy a 
predsa rastlinstvo dosf bujné. Á~o, lebo. ~ ~a
vodnenie je dosť dobre postarane kanahzaclou 
na poliach a zahradách, na rovine ležiacich. 
Tam, kde niet deky lebo potoka, v lete je so
schnuté, spálené všetko, nebadať žiadnej vege
tácie ako na Golodnej stepi. V lete v tábore cho
dilo sa len v podvliekačkách, hfadajúc miesto 
trocha chladnej šie, ale marne. Skorej pred zímou 
sa človek ubráni ako pred horúčavou, na ktorú 
treba len privyknúf. V tomto období kvasné 
lávky mávajú hojnú žeň. Kvas, limonády a 
mnohé iné nealkoholické nápoje, tiež zmrzlina 
našly hojného odbytu. Liehových nápojov ná
sledkom všeobecného zákazu už v začiatku 
války bol o možné získať len tajne a za hodne 
predraženú cenu. 

V jaseni 1915 dostal som sa do úst;ednej 
kancelárie pre záležitosti válečných zaJatcov, 
v ktorej pod vedením zajat. podpor. Vojtíka 
pracovali 4 Češi, i eden Slovinec, tiež moj a osoba, 
za mesačnú odmenu 3 rublov. V tomto novom 
prostredí vyskytla sa najlepšia prnežito~ť v~á
jomného spoznania sa s bratml Čechml. Žlaf 
nešlo to vždy hladkou cestou, často v debate 
došlo k ostrejším prestrelkám, pTi rysovaní bu
dúceho nášho státu. Nepoznanie sa, róznosť vý
chovy, ako aj tradicie zapríčinily, že češi 
(hovorím o Skobeleve), si predstavovali, že Slo
váci vlastne nejestvujú, to je len nárečie české 
ako na pro hanácké atd., následkom čoho i na 
oslobodenom Slovensku by mal byť úradný 
jazyk len český. Na tomto podklade sme sa roz
chádzali, ale vzdor tomu s vďakou spomínam na 
nich za mnohé pre moju osobu dóležité poučenie. 

Nadišiel rok 1916, ktorý sa vyznamenal 
v silnom hnutí do čsl. voj ska a na obrannú 
prácu. Zásluhou br. Vojtíka a pochopenít;t ruskej 
miestnej vrchnosti, daná možnosť vol'ne) propa
gandy medzi čechmi a Slovákmi pre činný od-
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boj proti Rakúsko-Uhorsku. Prednáškami miest
nych vedúcich činitefov ako aj došlého emisára 
ti,~ž účinkon; Č~c~osl?váka a Čechoslovana vy~ 
vIJala .sa p:lazmva ,poda, mnohí sa prihlasova1i 
do, vOJ ska 1 na pracu obrannú. Ovšem nespali 
am tak zvaní rakušáci-austrofilovia horečne 
ale !a~ne .ma:ili ús~~šnú prácu proÚagitáciou: 
SlOV~Cl P;l teJ.to akcl1 zostávali pasívnymi, veď 
pre lch zlskanle ~ muselo sa použif celkom iných 
method ako u Cechov. Tu zastihla mňa a ne
p~amo vš:tkf~h ~l~váko,: fažká rana. Všetky 
p!a::y ve:eJne 1 t~Jne tvordy sa v našej kance
lam, o com. protIvný tábor sa dozvedel dosť 
rýchle. Cítili medzi sebou zradcu, ktorý dfa 
~ienkr ~edú.cich činit~fov ~;~ohol býť iný, ako 
c~sto mu lmenku VYJadruJucl Slovák. Verejne 
ml bolo hodené meno zradca a pohrozené 
trestom odpravenia na Alexandrov Fort pri 
K~spickom morL Takto stal som sa zradcom 
u Cechov, keď predtým definitívne so mnou zúčto
vali ako s takým už Maďari. Nevýslovne ma bolela 
urážka, pri ktorej dokázaf svoju nevinu nebolo 
možné, avšak následkom toho odtiahol som sa 
od aktívnej činností medzi Slovákmi. Neskoršie 
sa dokázalo, že zrad com bol Čech, dostalo sa 
mi od urážajúcich úplného zadosfučinenia ve
rejným odvolaním hlásených obvinení, avšak 
ztratený čas sa už nahradí! nedal. 

Nezapomenutefným dojmom působilo lúčenie 
a odcho? prihlásenfch dobrovolcov do čs. vojska 
a na pracu obrannu s obyvatefstvom pred vojen
skou cerkvou v lete 1916. Ruské obecenstvo 
s r;adšeným volaním "Hurrá'" sprevádzalo pod 
vOjenskou hudbou odchádzajúcich Čechova Slo
vákov na miestne nádražie. 

Kašgaruj cítil som pravé oslobodenie keď došlo 
moje povolanie medzi borcov za ~slobodenie 
československej vlasti v srpnu 1917. 
Cestami odboje. II. Praha. František Vnuk. 

Na M urma n i. 

. ~>:"lo nádherné nedělní jitro 28. června. Zasta
v~h Jsme se v petrohradském předměstí a o ho
dl?,U p.ozději přijeli jsme do středu města na 
NikolaJevské nádraží. Vyšli jsme na nejlepší 
petrohradskou třídu, na N ěvský prospekt. 
Pet!-,ohrad nepůsobí dojmem ruského města. Ne
brtI rusk~ch izv~z~íků, n~paráděných, na pěk
nyc~ ruskych bryckach, a Ještě pěknějších jejich 
kom, řekl bys spíše, že j si se octl někde v Ber
líně. Co však každému imponovalo, byH ruští 
petrohradští jízdní četníci, vybraní Hč:lé inteH
g~ntního, vzezření v pěkných stejnokrojích na 
nadhernych koních; a ještě něco upoutalo mou 
pozornost; hasiči, jeli k požáru, ve stříkačce 
1 v povozlch ~ nadherné koně, zapřažené vedle 
sebve, ale umforma přesně německého vzoru, 
Lec nebylo. kdy d!ouh~ pozorovat, rychle jsme 
poch?dovah po Nevskem, slunce jen pražilo a 
my Jsme se potili; na chodnících spousta di
váků, kteří chtěli vidět zajatce. Konečně celí 
spoceníjsme přišli k Něvě. Nyní nastalo řadění 
a počítání "po četyry a po sorok", Přijeli dva 
parníky, první větší osobní, druhý menší ná
~la?ní; dostali jsme se na ten druhý a v půl 
tr~h odpo!edne. jsme opouštěli Petrohrad, brzy 
p:e~ n~a~l1 defIlovaly Jeho okrajiny, pak bylo 
v:de~ ,Shselburg, s pověstnou petropavlovskou 
vezmc!, ve ktere byl také v r. 1917 uvězněn 
ruský min. voj. Suchomlinov. Leč to již jsme 
yjížděH do Ladožského jezera. Celý tok Něvy 
Jest sotva sto km dlouhý, ale má obrovské a 
stálé, mno.žství vody a jest splavná pro poměrně 
yelke lodI, neboť hladina Ladožského jezera je 
Jen o pět m výše než hladina Batlíckého moře, 

Následkom uznania dóstojníckej hodností 
v jeseni 1916 stal som sa rayonkomandantom 
(dozorčím dóstojníkom) dobudovaného a sjed
n<:teného tábora na pokraji mesta. Nakofko 
nabor od leta 1916 do čsl. vojska bol zasta
vený! skupina pozdejšie prihlásených Čechova 
SIo;a~~v ~usela čakaf na ďalšie povolanie. Ne
ztrac,ajuc ca~~, pracovalo sa činne medzi zajatci 
ďaleJ, obzvlaste po prevedenej ruskej revolúcH. 

Avšak pomery rapídne sa zhoršujú, nastáva 
v tábore ba i medzi civilným obyvatefstvom ci
tefný .hlad, maI,é mesto nie je vstave zo svojich 
pros~ne?kov pn špa:ne f~ngulúcej doprave po
cetny tabor dostatocne zasoblť. Marné volanie 
o vyslobodenie príhlásivŠích. sa dubrovolcov 
nad ktorými sa začínajú posmievať niele~ 
~sta!ní zaj~tci, ale i zbolševizovaní ruskí vojaci. 
V tabore 1 meste miznú psi, kočky ktoré za
jatcom slúžia za delikatesu. Do tohoto nešťastia 
d.opravuj~ s;m na, jar 1917 umučených a na 
ClI~gU trplaclch zaJatcov z práce pri železnej 
drahe na !'1urn;ane, ktorí tu hynú a padajú ako 
much>:" v Jesem. Denne odvážajú z nich 20-30 
~a, zajatecký hrobitov, kde ich odpočíva mnoho 
hSlC. 

Keď ešte priberieme do úvahy ohromné množ
~tV? pl~oš!íc v ~bará~och, taktiež dosť nebezpe
cny~h sfurov, z~ sI?av~f sa~ mohlo výlučne pod 
holym nebom, me dIV, ze zacaly sa množí! samo
vraždy, bezvýsledné úteky do Číny smerom ku 

v N~ l?di ~yl s námi mladý ruský inženýr, 
clovek mtehgentní a pokrokový, jenž jako stu
de~t by~ té~ v Praze, Jak příjemné bylo poho
~~r1t vS ~ cloveke~1 který naším snahám alespoň 
castecne rozumel; o ruském velení a o carském 
~voře se vyjadřoval velice skepticky. Od něho 
Jsem se též dověděl, že v Petrohradě není sice 
zaj<l;tců, a!e že n~k<?lik zajatých německých vy
sokych anstokratu Je tam velice pečlivě ošetřo
váno, dokonce že je i carevna navštívila. Zasmál 
se nám, když jsme mu řekli, že nám slíbili, že 
budeme v Petrohradě· a řekl, že zatím má 
ro~kaz . doprovázeti n.ás na severní cíp Oněž
skeho Jezera. Na lodi se stala veselá příhoda. 
Byl~ s n~mi o totiž na lodi několik Rusínů jiné 
part~e v~aJatc:u z P~tropavlovska a mezi nimi byl 
c~ta~ z}d z ,Ce~novlc, Je:r:~ b~.l již dříve v pode
zrem" z~ m<l; "cernou kmzku . Na lodi bylo ná
pc:d~e, ~e stale nastrkoval uší, když j sem hovořil 
s mzenyrem a když pak ho hoši zastihli že cosi 
píše, chytili ho a chtěli ho hoditi do' jezera. 
Sk9nčilo to však několika pohlavky, žid bědoval, 
ale od té doby se nám vyhýbal jak čert kříži. 
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Za stálého rozmlouvání a pozorování cesta 
ubíhala, brzy jsme se blížili k východnímu břehu 
a vjížděli jsme do ústí řeky Sviru, jež vytéká 
z Oněgy a spojuje ji s Ladogou; zde to ještě 
šlo, ale brzy parník, ježto byl šroubový a určený 
pro plavbu jen na jezeru Ladožském, nemohl 
kupředu a táhly ho pak dva parníky lopatkové. 
Přes to, že bylo již přes 10 hodin večer, stále 
bylo dosti světla, takže jsme mohli i pozorovati 
krajinu kolem sebe. Kraj vesměs nízký, vl?ký: 
skoro po celé délce cesty porostlý lesem. Vldeh 
isme také, že most přes SVIT pro budoucí želez
nici se dohotovuje. Všude spousta materiálu při
praveného pro dráhu. 

Krásná pohoda, která byla pn odjezdu 
z Petrohradu, brzy se změnila, počal douti se
verní vítr a než jsme vyj eli do Oněžského jezera, 
změnil se v orkán, nebe se zatáhlo, ochladilo se, 
jezero se rozbouřilo, brzy však vlnobití dostou
pilo takového stupně, že náš parníček, který byl 
též málo zatížen, házel sebou jako ořechová sko
řápka a věru, že ani bouře, kterou isem později 
prožil v Indickém oceáně, nepůsobila na mne 
tak silným dojmem, jako tato bouře na Oněž
ském jezeře. 

Příští den večer dojeH jsme do nejseverněj
šího cípu Oněžského jezera, kde později byla 
vystavena stanice Medvežja Gora. Tam isme ve 
skladišti přenocovali a ráno nás zavedli na místo, 
kde se začínala naše práce. Místo bylo pěkné, 
v lese na kamenité stráni, suché, komárů nebylo 
a do nejbližší vesnice byly asi dva km. Dostali 
jsme se na "kazennoju robotu", t. j. na práci 
prováděnou přímo ve státní režii. První dva dny 
jsme měli prázdno, abychom se zařídili, 
t. j. upravili si postel, zařídili kuchyni atd. 
V lese bylo dostatek vysoké trávy, mechu, vře
soviště, z toho všeho se upravily slamníky a pol
štáře, měli jsme zedníky, stolaře, klempíře i jiné 
řemeslníky, potřebný materiál se dostal ze skla
diště a tak za dva dni jsme byli zařízeni, 
jak v něj akém internátě. Přineslo se maso, 
pěkná bílá mouka a tak byl dobrý guláš j želez
niční strážníci, kteří se s námi stravovali, se jen 
olizovali, jak jim chutnalo a sami se starali, 
abychom dostali nejlepší potraviny; masa se do
stávalo 1 libra na muže. 

Třetího dne se šlo na robotu, t. j. v jednom 
místě se vykopávalo, v jiném zase naváželo. Byl 
jsem ještě se čtyřmi určen, abych dělal na 
mostech "montéra". Všechny mosty byly dřevěné 
a naše montáž spočívala v tom, že jsme na pa
třičných místech provrtali díry, narazili vytužo
vad šroubky, vše pečlivě natřeli karbolinem a 
dehtem a spodek vy tužili kamenem. V stavbě 
dřevěných mostů jsou Rusové mistři, a myslím, 
že by činil čest i našim inženýrům na př. most 
přes Segedžu; je dřevěný, přes 120 m dlouhý a 
přes 25 m vysoký. Používáno bylo několika typů 
mostů. 

Práce na mostech v našem okolí se končila a 
tak jsme šli "vozit". S počátku to bylo těžké, 
nebyl jsem takové práci zvyklý, záda bolela a 
pak, co to dalo práce, udržeti se s "netopý
rem" (tačky, kolečko dosti primitivní) na prkně 
ve snaze, vyrovnati se ostatním, kteří podobné 

práci byli zvyklí. Ale brzy nejen že jsem se jim 
vyrovnal, ale ještě mi byla při tom práce zá
bavou. 

Domácí obyvatelstvo se s počátku chovalo 
sice poněkud nedůvěřivě, ale brzy zv-ykli a měli 
nás rádi; kupovali jsme od nich mléko a v ne
děli chodili na návštěvu (v gosti). 

Asi za tři týdny byía na našem místě práce 
skončena a náčelník učastku (šéf trati v délce 
asi 350 km) nás odevzdal podnikateli, u něhož 
práce vázla a tak jsme se dostali k Morici Ar
turovičovi Buchtěj evovi. Prvních několik dní se 
pracovalo vesele, ale brzy se ukázalo, že ve skla
dišti nebylo mouky, cukru, masa atd., nedostali 
jsme slíbených botí udělala se stávka, ačkoliv ne 
všichni jsme s tímto prostředkem souhlasili. 
Přijel četnický strážmistr, již dědeček, a spustil 
bandurskou, ale když jsme mu vysvětlili, v čem 
spočívá věc, rozjel se na Masilskoju, kde podni
katel měl své kanceláře a příští den bylo všechno 
a my jsme šli· pracovat. 

Výkonnost našich lidí byla nepoměrně větší 
než Rusů a toho se snažil podnikatel využíti a 
dával nám práci úkolovou. Přes to, že jednot
kovou cenu jsme měli o jednu třetinu menší než 
Rusové, vydělal j sem až 3 ruble denně, kromě 
toho byly různé práce příležitostné a při těch 
se zvláště vydělalo. Zajímavé bylo, že dozorci se 
snažili nás ošidit, ale dopadlo to tak, že při vý
počtu kubatury obyčejně jsme ještě napálili 
my je. 

Svůj barák isme si pěkně upravili, udělali ve
randu, která nesla pyšný název "Na radosti", 
tam se pil čaj a večer besedovalo. Ovšem tma 
vůbec nebyla, poněvadž slunce k 11. hodině za
padalo, ale hned zase se dělaly červánky, takže 
venku mohlo se klidně čísti. Jednou, když isme 
tak seděH, objevila se uprostřed nás zmije. Jak 
se později ukázalo, na suchých místech jich bylo 
dost. 

První dobu nikomu se nechtělo spát, ale 
později již jsme tak zvykli, že jsme mohli spát, 
nebýti ovšem komárů, kteří byli opravdovou 
trýzní. Při volné chvíli se chodilo do lesa na j a
hody, zvlášf borůvek a brusinek bylo obrovské 
množství. 

Penězi, jež jsme dostávali za práci, se oby
čejně šetřilo; vždy jednou za měsíc se někdo 
vypravil do újezdního městečka Povience, zvláště 
později, když dráha již jezdila, jelo se do Lum
buše drahou a pak z Lumbuše do městečka asi 
20 km pěšky. Tam se nakupovaly různé věd, 
jednak k doplnění naší šatny, jednak tabák a 
různé věci k jídlu. 

Brzy se však ukázalo, že podnikatel to myslil 
vážně tak dlouho, pokud mu druhý, jenž za ním 
kladl kolej nice, seděl za záoy a museli jsme 
užívati různých prostředků, abychom z něho své 
peníze vymačkali. Počítal zřejmě, že zajatci se 
svého práva nedomohou, ale zmýlil se. 

Později se ukázalo, jak bylo dobře, že každý 
z nás měl nějaký kapitálek. Skoro každý měl 
kolem 50 rublů, a to přece byly peníze. Jakmile 
totiž práce nebyla tak naléhavá, přestal podni
katel dodávati potraviny pravidelně, jak měl 
nařízeno, a tak jsme museli dosazovati sami. 
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Přišly deště, sníh, mrazy, tma; pracovalo se jen 
velmi málo, a to za denní plat. Docházely 
zprávy, že v jiných barácích jsou nemocní 
cíngou, všech se zmocňoval neklid. P otra viny 
byly horší a horšÍ, nakládané maso často velmi 
špatné, zřídka kdy jsme .dostaH čerstvé zmrzlé 
maso, špatné ryby, skorem nestravitelný chléb 
a čaj. Při tom jsme se několikrát stěhovali 
s místa na místo. Konečně jednoho týdne se 
stalo, že ze skladiště jsme nedostali nic než 
trochu špatného chleba, černou mouku a čaj j 
prostě tam nic nebylo. To Ovšem byly poměry 
čistě ruské a kdo jich nezná, těžko pochopí, jak 
to vůbec bylo možno. Podnikatel říkal, že nemá, 
a chtěl přinutiti státní správu, aby zajatce živila 
sama; avšak zajatci to odnesli v každém případě 
a konečně to dopadlo tak, že nás převzala státní 
správa na účet podnikatele, ale nebylo lépe, 
poněvadž nebylo zásob. A právě v těchto těž
kých dobách ušetřené rublíky vykonaly dobrou 
službu a nepřeháním, řeknu-H, že mnohému za
chránily život. 

nze "Československou samostatnost" a "La 
NaHon Tcheque", z které jsem uchoval všechna 
čísla. Z Chicaga nám zasílali nejen časopisy, ale 
i publikace, z nichž zvláště cenná byla "Pa
mátce Havlíčkově". Jsou to trapné a přece pří
jemné vzpomínky na večery, ztrávené při 
bídném světle v začouzených barácích, popíjel 
se čaj, pokuřovalo se a všichni zuřivě čtli. Ze
jména když přišla "Samostatnost" nebo "La 
N. T.", co to bylo radosti a když se naši hoši do
věděli, že za věcí stojí náš nynější president, 
pak ani na minutu nebyli na vahách, neboť vě
děli, že Masaryk by nikdy nemohl státi za lží a 
za neprávem: bylo zajímavé, jak právě lidé ze 
slabších vrstev znali cenu našeho vůdce a když 
pak v "Českost samostatnosti' byla uveřejněna 
řeč Masarykova, pronesená při oslavách Huso
vých dne 5. července 1915 v Ženevě, tu někteří 
hoši pohnutím plakali. 

Byl to u nás pravý komunismus na pod
kladě nepoHtickém, ne násilí, ale bratrské lásky. 
Neměli jsme sice všechny věci společné, ale 
radost jednoho byla radostí všech a bolest jed
noho byla také bolestí všech. Neměl-li jeden, 
podporovali ho ostatní a onemocněl-li někdo, 
starali se o něho všichni. 

Asi 11 km od našeho baráku západně na břehu 
Seg-ozera žil zámožný rybář, od toho jsme ku
povali nakládané lososy (30 kop za libru), bylo 
to výborné maso a doma jistě dobrá pochoutka; 
jenže povážíme-H, že se to jedlo denně, pocho
píme, že brzy se i lososi přejedli a znechutili: 
občas jsme také koupili od něho bochník čer
ného chleba. Občas se někdo vypravil do Po
vÍence. V té době se cinga již rozmáhala hrozně, 
kupovali i sme tedy především ovoce. Ovšem 
cesta byla vždy spojena s útrapami. Za vlhkého 
mrazu bylo třeba často až 8 ba i 10 hodin projeti 
na otevřeném vagoně až do Lumbuše, tam se pře
nocovalo. Bylo zajímavé, že domácí obyvatelstvo 
nás mělo raději, než Rusy; sám jsem dostal noc
leh v rodině, kde předtím odmítli ruského do
zorce. Příbytky byly čisté, vůbec Karelové jsou 
čistotný národ a velmi pohostinští. Ceny však 
rychle stoupaly a brzy byly nad naši sílu. 

Smýšlení jsme byH již dávno proti Rakousku 
a již od listopadu 1915 jsme byli přihlášení do 
Družiny, po př. na práci na obranu. Výjimku 
činilo několik j ednotHvců, prospěchářů, kteří 
měli radost z každého ruského neúspěchu a tak 
se snažili druhým otravovat život, bohužel jeden 
z nich byl příslušníkem jedné pražské sokolské 
jednoty. Naši hoši však je brzy prohlédli a tak 
jim nezbývalo brzy nic jiného, než hledat útulku 
mezi sobě rovnými a proto od nás zmizeli. 

Cinga se brzy přihlásila i u nás, onemocněl 
-Houba, Košek, které jsme odvezli do nemoc
nice, ale doma brzy onemocněli skorem všichni 
a i u mne se příznaky začaly jevit patrněj šÍmi a 
patrnějšími. 

Byly to doby smutné a přece myslím, že nejen 
já, ale celá řada bratří si ráda vzpomene právě 
na tuto nej těžší dobu, která ukázala charaktery 
mezi námi; tehdy se ukázalo opravdové bratrství, 
bez zřetele na politické smýšlení a sociální po
stavení doma. 

Brzy po příchodu na Murmaň podařilo se 
mně navázati styky s Petrohradem, dostávaH 
jsme pravidelně "Čechoslováka", od správce nec 

mocníce jsme dostávali .. Russkoje slovo", z Pa. 

Nemoc řádila zle: tak z ostatních stanic, kde 
byli Češi, přicházely zprávy žalostnější a žalost. 
nější, většinou se jiným dařilo hůře než nám, 
neboť neměli úspor a tak dále častěji přicházely 
zprávy o smrti známých a o vánocícli zemřel 
první z našeho baráku, milý člově~, Houba, po
voláním truhlář z Karlína, kterého jak možno 
nejlépe pochovali jsme na hřbitůvku na Uros
ozeru v lese, kde s ním odpočívá ještě celá řada 
jiných. Chudák, sám dělal rakve pro Němce a 
poslední rakev, která byla pro ně malá, právě 
stačila pro něho. Onemocněl zvláště oblíbený 
Košek, (pošt. úředník ze Smíchova) a po něm 
celá řada jiných; v baráku vlastně nikdo nebyl 
zdráv. 

Psal jsem celou řadu dopisů "Svazu" do 
Petrohradu, ovšem nemohli pro nás udělati nic, 
než nabádati k trpělivosti. Mezitím j sem však 
cítil, i ak mne též nemoc přemáhá, původně to 
byla jen noha, pak dva obratly páteře, přesto 
snažil j sem se však chodit a udržet na zdravém 
vzduchu, chodil jsem navštěvovat jiné, hůř po
stižené. Leč dlouho j sem nemoci nevzdoroval. 
Bolesti v páteři se zhoršily, musel jsem uleh
nouti a pak teprve se dostavila cinga v plné své 
hrůze. A právě v této době zažil jsem tolik 
upřímné bratrské lásky jak od našich hochů, tak 
i od Rusů. 

Jeden z mých posledních dopisů, přeložený 
do ruštiny, dostal se pravděpodobně zásluhou 
předsedy Svazu B. Čermáka ke štábu voj. 
okruhu (naše zem. vel.), v té době jsem ležel, 
nemoha se hnouti, v nemocnici na Uros-ozeru. 
Neočekávaně přišel telegram, který vzbudil po
plach a paniku na celé dráze; depeše nařizo
vala, jak zajatci musí býti umístěni, jak živeni. 
Za pět dní po telegramu přijela komise, která 
si počínala opravdu velmi přísně. 

Naši hoši, kteří od samého začátku si byH vě
domi, že železnice má velký strategický význam, 

velmi nelibě nesli, jak mn<;,~é pr~c~ se konal~ 
nedbale, podvodně, upozormh kO~lS1 lI:a lecktery 
nešvar zejména že pražce mls ty JSo~ po~
kl' dá~y sněhem a ledem. Náčelníkem dlštancle 
(t:ch. úředník na úseku trati asi !10 km) uby
továni a stravování zajatců zlepseno .. Na M:a
silské zůstal voj enský lékař v hodnost! genera~
majora jenž byl pověřen dozorem nad prova: 
děním f všech zdravotních opatření. Brzy take 
cinga počala polevovat. ... 

Rád vzpomínám na nemOCmClj mk~y ne~I?o: 
menu správce nem~cnice T~karev~, Jakv pec~v~ mne ošetřoval, i na Jeho pam, ktera se vs,:mozne 
o mne starala. Původem byla Karelk~, Jednou 
mně přinesla medvědí pečeni, že prý Je to ve
lice vydatné- a silné maso, pečeně, opr~vd~ bJla 
dobrá' vzpomínám rád na pomocmka lekare o: 
risova' který nej en že se o mne staral, ale ~dyz 
jsem ~u vypravoval naši .hist?rii a,?áš bOJ, t~ 
pro nás projevil tolik nezlštneho zaJm,;t a hta~e 
později byl naším hochům v. mno~tch v~cecv nk: pomocen. A později, když Jsme JIZ byIt u ces e 
brigády, stále mně posílal cenné zpravy z Mur-

maně. . kd v . d ne Ale zvláště jsem byl dOJat, yz Je nou ~ 
přišel navštívit desátník (dozorce nad skupmou 
dělníků), člověk, který stěží. se v uměl podep~at, 
ale byl to rozený filosof, jenz se rad, ob1ral 
otázkami náboženskými; při práci mne .stale vy: 
hledával a tak jsme spolu debatovah a nym 
přišel mne navštívit, že prý musí se na mne p~
dívat. Byl to člověk jako medvěd, ale, srdce m:l 
jako nezkažené dítě. oV zpomÍ?á:r,n rad y .~a ne: 
které z říšských Němcu, s kt~ryml pozdeJ:, ~dyz 
jsem jim vysvětlil, jak my bOjUjeme a proc, J~me 
se později loučili jako s přáteli. Zvláště na Jed. 
noho z nich si rád vzpomínámj byl to Alsasan, 
jenž pocházel z hugenotské rodiny, vma!ka byla 
Francouzka' od něho j sem se dovedel nekterych 
podrobností' o národnostních poměrech ta
mějších. 

Právě, když jsem byl nejvíce r:em.oc,en, d?~tal 
jsem zprávu o smrti manželky a Jedme~o dltete, 
také oběť války, která tím více ~:ychhla avpo
sílila ve mně rozhodnutí, vstOUpIt! do Druzmy. 

Korespondence docházela pravidelně; v Petr?: 
hradě byli zřejmě censoři naši, vždyť prop'u~lh 
i dlouhý článek, který jsem napsal J?:o Je ,en 
český americký časopis. Censor spokoJ II se bm, 
že z mého rukopisu vystřihl ten ,to, v~<;'v se ~u 
zdálo že líčí poměry murmanske pnhs ostre. 

Po 'příChodu komise nast~ly sice lep~í, časy, 
ale nemoc přesto vyžádala Sl ~oho ?be!l,. kte
rými j sou všechny ty improvlsovane hrbltovy 
posety. Na lesnatých p:horc~ch vv o~ Pet;o
zavodsku až po Kandalaksu Spl vecnym span; 
kem mnoho bratří, kteří ani dočkati se nemohlt, 
kdy budou povoláni do Dru~iny, kdy, budou 
moci na frontu, mstít se za vsec~y .hnchy Z:~ 
našem národě napáchané .. 8; věru ze Sl, zaslouzl: 
abychom na ně vzpomínalllako na hrdmy, padl: 
v boji. Bylo by snad dob~~, .a~y:h~m alespon 
částečně učinili pokus, zpshh Jepch hroby. 
Větší zajatecké hřbitovy jsou v Pe~roz~vodskul 
Lumbaši, Masilské, Uros-Oze;u, O!unpu,. S?rt; 
kách, Kemnu a v Kandalakšlj ovsem oJedme-

lých hrobů neb menších hřbitůvků jye ~oho.?o
seto podél celé trati skoro na kaz de . stamcce. 

Musím se zmíniti též o jedné událosh na Mur
mani. Začaly jezdit Červené křížej ~ dánským, 
který do Rakouska dodával černé kmhy s a.dre
sami "nevěrných", přijela velk~. kněž;:a Tat)an~ 
s knížetem Oldenburským, pn)el t,ez Ceryeny 
kříž rakouský a německý a brzy .za mm I!0da~ky, 
t. j. oděvy, jmenovitě stejno~r~}e. v Če~hu ovse~ 
byla mizivá menšina a lelikoz JS~':. byh 
zrádci" neměli jsme dostat ničeho. Zasll Jsme 

~šak k č~tnickému strážmistru a dop.adlo to t~~, 
že jsme si sami mohli vybrat, co Jsme chteh. 

U ruských úřadů jsme požívali důvěrYiv?by
Vejně jsme neměli strážníků, strážcem poradku 
hyl z nás volený "starší", které~o v ~řad~ usta: 
novil četnický strážmistr. N em mne znamy am 
jediný případ. že by z našic~. lidí byl nekdo 
utekl anebo jinak důvěry zneuZ1L , 

Přišlo jaro; s příchodem slur:ce, odch~~ela 
nemoc, ale nikoliv její ~ásled~y, hd~ chv~dlh r:e 
zdraví, ne nemocní, ale J~o stmy~.nekten dl~l: 
slabších byli evakuovám, aby Jmde ~o vel 
první chorobě, která je potkala, a tak nase rady 

řídly. h . b l' vihl'v . do 
Přes to, že jsme všÍc mv. y! pr a~em 

vojska dávno, povolání nepn,:~a~elo. V se~h s.e 
zmocňovala netrpělivost, zvlaste zle PUS~~l! 
na všechny boj Kijeva s Petrohradem" kaz y 
i aksi instinktivně cítil, že zde něco nem v po-

řádku. b 1 v t v.v, . dn u 
Nyní různé inspekce y y cas eJSl . a. Je o 

přijel též generál-gubernátor. Ro~ho~h Jsme se, 
že si mu budeme stěžovat, že ~as Jako ,?obro
volce nechtějí odvézti do VOJska. Nacalst~o 
(představení) ovšem snažilo se tomu za;n~ztt! 
ale nic platno, příležitost se našla: ~ na~ Sl 
stěžovali také Srbové. Rusové žash, Jak J. e t? 
možné, že generál-gubernátor mluví s~, zaJat~l. 
když mnohý ruský úředník se ho bOJl OSlOVIt. 
Slíbil, že nás brzy nechá odvézti. • v'V 

A opravdu netrvalo ani čtrnác~ d~l a pnsel 
rozkaz všechny dobrovolce soustre~lt v v So:o
kách. To bylo spěchu, zpěvu, radosh, loucem ~ 
říští den jsme odjížděli do So~·ok. Sr~ove !' námi, vedl je inteligentní bosensky Srb Stepa-

novič. . d' d b 1 ě 
V Sorokách jsme byH aSI fO m, o, r0v,0 vn 

jsme pracovali na pile, kde Jsme nakladah re
zivo na vlečné lodi, sbírali jsme rublíky na cestu, 
denní výdělek činil 3-5 rublů, <?všem ú~<!l~v~ 
práce. Ale práce byla těžká a my Jsme byh Jeste 
poměrně slábi. . . ".. 

Nyní jsme se již necíhh plennyml .(zaJa!cl), 
nýbrž svobodnými občany, dobrovo~cl. 9vs~m 
Rusům většinou to bylo nepochopltelne, Jak 
může někdo chtít na frontu ještě jednou. 
Maaaři a rakouští Němci zuřili 8; ~tal se .také 

případ, že na jednoho z ~ašich ~apl!~l, a ~u Jsme 
si vymohli u. "pristay~ (pO!1C. uredmk) po
trestání' pak Jsme melt pokOJ. • 

Byl ~ěkný sobotní večer, přišel velký osobm 
vagon přišel četník, "rebjata, sobirajtěs" k(1ětí, 
sebert~ se!) nastoupili jsme do vagonu a o ~m 
půl noci j~me opouštěli břehy Bíl~ho. ~ore, 
abychom jako dobrovolci, svobodm hde, se 
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svezli po dráze, kterou jsme sami budovali za 
cenu životů našich vlastních lidí, do Petrohradu. 
Jelikož bylo léto (červenec), bylo úplné světlo. 

Brzy ráno přijeli jsme na Uros-Ozero. Dopro
vázel nás asi 70letý četnický strážmistr, dobrý 
náš známý; zde se odehrála veselá příhoda. 
S vlakem chtěl jeti jistý podnikatel, Kovarskij, 
rodem polský žid, který rád zajatce zkracoval; 
ve vlaku však byl jedině náš osobní vagon a pod. 
nikatel jel se svou paní a švakrovou. Obrátil se 
na četníka, abychom mu ustoupili kousek místa 
ve vagoně. Čelník však ho odkázal na nás, že 
vagon patří nám. A tak všemohoucímu podni
kateli nezbývalo nic jiného, než prosíti "plenné", 
o kterých ještě před čtrnácti dny si myslil, že 
jsou jeho majetkem, aby se s nimi směl svézti. 

ale které konečně rádo vidí a podporuje smělé 
a obětavé vlastenectví slovanských zajatců 
alespoň tam, kde v čele zajateckých táborů stojí 
opravdu uvědomělí a slovansky cítící předsta~ 
víteM Ruska. 

Veselo se to jelo po "naší" dráze; prohlíželi 
jsme si z oken vagonu místa, kde jsme pra
covali. Ovšem vlak jel pomalu (asi 25 km). Třetí 
den ráno jsme přijeli do Petrozavodsku. Zde 
však nás čekalo zklamání: telegram, že nábor 
zajatců je zastaven, vyčkat dalších disposic a 
tak jsme stáli celý týden na nádraží. Konečně 
došel rozkaz, dovézti nás do Petrohradu. 

Tak jsme se octli v sobotu dne 18. srpna 1916 
na předměstském nádraží v Petrohradě ... 

čtete-li v petrohradském "Čechoslováku" 
nebo v pozdějším ki'ievském "Čechoslovanu" 
z r. 1915-1916 dojímavé zprávy dopisovatelů 
z bl.ízkých i nejvzdálenějších míst a krajů širé 
Rus!, ye kterých dlí českoslovenští zajatci, ne
ub.ramte se pohnutí nad buditelským nadšením, 
s Jakým, ~.árodní organisace zajatecké počínají 
svou praCl pro branný odboj národní proti Ra
kousko-Uhersku. Jako horská bystřina čistý a 
strhující proud duchovního nacionalismu, prýští
cího z nejkrásnějších zdrojů československé kul
tt;ry a československých dějin, zalévá a plni 
clthvá srdce a ušlechtilé duše těch, kteří jsou 
pov?l~ni, aby šli příkladem vpřed a první se 
stah cleny nového velkého bratrstva v historii 
československého národa: příští osvobozenské 
armády. Alšova kresba, hudba Smetanova, písně 
~erudovy otvírají brány Blaníku. Alšův "Jan 
Zižka z Trocnova", Smetanova "Má vlast", Ne
rudo vy "Zpěvy páteční" jsou nejvnitřnějším 
interieurem příbytku československého člověka 
jeho srdce, které kovovým hlasem zvonu hla~ 
holí k ~ slavnému vzkříšení národní svobody. 

Ceslbmi odboje. ll. Praha. František Sklenář. 

Pod praporem národního 
od boj e. 

Nehlučně, ale houževnatě a stále mohutněji 
vzrůstá duch národní vzpoury a odboje proti 
Rakousku v statisícových zástupech českoslo
venských vyděděnců, roztříštěně žijících v za
jateckých táborech a širé slovanské Rusi. Tří
dění duchů pokračuje, vody se čistí, nastává od. 
lišování a vybarvování; mezi 234 tábory, ve 
kterých žije čtvrt milionu československých za
jatců na Rusi, není jediného, v němž by neza
kotvila nebojácná a odvážná práce národně
revoluční. Od léta r. 1915 - někde i mnohem 
dříve - začínají v zajateckých táborech vzni
kati pevné organisace československých vlas
tenců, řadících se pod prapor národního odboje 
proti Rakousku a vstupujících v organické a 
disciplinované přičlenění k Svazu českosloven-
ských spolků na Rusi. . 

Tyto národní organisace zajatecké vznikají 
spontánně, z mravní potřeby českého a sloven
ského národního svědomí, od prvního dne války 
mluvícího o velkém a jediném příkaze, jejž 
ukládá věrnému synu národa tato dějinná chvíle. 
Vznikají a pracují namnoze tajně a všude il1e
gálně. Neboť nezapomínejte, že tyto národní 
organisace jsou organisacemi zajatců, kteří ne
mají občanských svobod a práv, jichž každý 
krok je střežen "konvojem" (strážným) a kteří 
svůj nejosobnější život musí podříditi nařízením 
a pravidlům tábora, do něhož byH zařazeni. 
Jestliže existují všude a jejich činnost je stále 
vydatnější a odVážnější, není to zásluhou ini
ciativy slovanského Ruska, které na "slovanské 
akce" mezi slovanskými zajatci nikdy nepo
mýšlelo, nikdy jí také ze svého počinu nedělalo, 
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V "Cechoslováku" 6. července r. 1916 refe
ruje dr. J o s e f K ude I a o činnosti národní 
organisace zajatecké v Kurgánu, újezdním městě 
T obolské gubernie, hostícím jeden ze sibiřských 
zajateckých náborů. Činnost organisace kurgán
ské - jak praví autor sám ve sbírce svých 
~lánků - "S naším vojskem na Rusi" (I. díl) _ 
Je "příkladem daleko ne nejlepším" prvních po
čátků l?ráce národních organisací zajateckých 
na RUSI, ale proto právě příkladem hodně ty
pickým. 

" ... Činnost naše byla přede
vší m a g i t a ční: byla schůze s přednáškou 
o naší dnešní n á rod n í s i t u a c i, byla velí
~onoční zábava s recitacemi z Bez ruč e, 
Cech a a Ne rud y a s krátkým proslovem 
o vzkříšení našeho národa, byla zábava svato
dušní s proslovenm o n a š e m pro g r a m u, 
konaly se menší schůze po závodech (továr
nách, kde zajatci pracovali; pozn. kron.). 

S velkým úspěchem rozšiřovány čes k é č a
s o p i s y (asi 25 předplatitelů) a knihy (20 
učebnic - ruského jazyka - Bělčického, 14 
Mičátkových slovníků - slovensko-ruských _ . 
atd., 90 pohlednic) ... " 

" ... sbíráme ... svůj pod p ů r n Ý fon d 
(o svatodušní zábavě sbírka naň vynesla 10 
rublů 50 kopějek). Od dubna zavedli jsme m ě
s í ční pří s P ě v k y S vaz Uče s k o s 1 o
ven s k Ý ch s pol k ů n a R u s Íj výši stanoví 
si zajatec sám, nejmenší 20 kopějek." 
"J~dním z největších aktiv naší činnosti je 

pravIdelné s o k o I s k é c v i č e n í. Začalo se 
17. (30. n. st.) dubna. Cvičí se dvakrát týdně. 
Nářadí zhotovili si zajatci sami. Dosud máme 
~razdu, bradla, prozatímní kruhy, můstky a sto
Jany ke skoku, vrhací krychle. Objednali jsme 
si cvičební úbory a v pondělí velikonoční po 
prvé vystoupilo naše první družstvo na naší zá-

bavě' cvičili na hrazdě i na bradlech, a jejich. 
vyst~upení ve známých krojích., se ~nám~~ 
kázní a přesností, přeneslo nas vice nez co JI
ného domů. Připravujeme veřejné vystoupení. 
Ovšem otázka, zdali bude povoleno. Ve dvou 
prostředních týdnech května návštěva cvičení 
velmi ochabla, protože s novým újezdním vo
jenským náčelnike~ p~šel přísněj.ši režin:. Ale 
brzy se poměry vYJasmly a upravtly. ~ym zas~ 
cvičí p'ravidelně dvě slušná družstva, Jež patrne 
ještě vzrostou. Ten přísný režim zarazí! .tak~ 
v počátcích náš pokus o zpěv a kurs rusbny. 

V činnosti vzdělávací podle možnosti pokra
čui~mej byly přednášky o dějinách a podstatě 
Sokolstva, o dějinách Sibiře, připravuje se Ru
sova oslava. Stále isme udržovali spojení se 
Svazem československých spolků na jedné 
straně a pokud bylo možno, s krajany u sedláků 
v újezdě na straně druhé." 

V T a š k e n t ě uspořádala národní organi
sace zajatců veřejný sokolský den už 25. dubna 
r. 1916. "Podivuhodný jest český člověk v za
jetí" -píše "Čechoslovák" dne 18. května r. 1916. 
"Od širých niv evropského Ruska do chladné 
sibiřské tundry a žhavé pouště Turkestanu, přese 
všechna těžká strádání zajateckého života, přese 
všechno časté, krutě pociťované nepochopeni 
slovanských bratří, čeští zajatci nepadají 
duchem, ale všude projevují tu vzácnou bodrost 
povahy, která tak charakterisuje člověka. O d
hod 1 á II í, dob ý ti v 1 a s tni s i 1 o u s v o
b o d y n á rod a, n e z a drž i tel n ě r o s t e 
v n a š i ch z a i a tec k Ý ch t á bor e ch 
v hroznou živelní sílu, i ež musí do
nutit svět k jednomyslnému uznání 
n a š i ch spr a v e d li v ý ch p o ž a d a v k Ů. 
Podivuhodně bodří a čilí jsou naši čeští lidé 
i v pustinném Turkestanu, což dokázali mimo 
jiné i tím, že v krásném Taškentě uspořádali 
12. dubna rus. st. (25. dubna n. st.) velkou so
kolskou slavnost." 

" ... Mezi českými zajatci v Taškentě našlo 
se dosti Sokolů, kteří ve volných chvílích, jíchž 
mají mnoho, cvičili prostná. Hlouček rostl a 
prostné cviky ze 6. sletu každodenně vzbuzo
valy v kasárnách zájem nejprve všech zajatců 
a běženců, pak našich usedlých krajanů a ko
nečně i širší taškentské ruské veřejnosti. 
Z hloučku se konečně vytvořila solidní jednotka 
počtem 150 borců, a bylo možno pracovati 
i k veřejnému vystoupení, jež bylo generálním 
gubernátorem na žádost delegáta Svazu (p. Vos
kovce z Petrohradu; pozn. kron.) povoleno ... " 

Taškentští hoši museli ovšem vyřešiti množ
ství obtíží, pro poměry zajateckého života 
téměř nepřekonatelných. "Slavjanskij orchestr", 
složený většinou z Němců a Maďarů, menšinou 
pak z bývalých aktivních "feldveb.Iů" rakous
kých kapel, t. zv. Čechů a Poláků, odepřel 
v poslední chvíli účast, a jen nadšeným a obě
tavým přičiněním p. Voskovce (bývalého kapel
níka gardového pluku ruského) podařilo se "'fy: 
praviti a vycvičiti českou kapelu 36 hudebmku 
z lidí, kteří až 2 roky neměli hudebních nástrojů 
už v rukou. "Austrijáci" všemožně intrikovali 
a jakýmkoli způsobem hleděH slavnosti zabránit 
nebo alespoň ji poškodit, ale marně. Překonány 

i technické potíže se cvičištěm, které, ač málo 
prostorné, celkem vyhovělo, vyřešena i otázka 
cvičebního úboru. "Cvičební úbor pro prostné 
cviky byl neobvyklý: vy~ovké k?~isní ~oty ~ 
kalhoty oranžové barvy, Jez zapu}cdy vOJenske 
úřady. Tento cvičební úbor vyjímal se však 
dosti ladně. Hlavy měli cvičenci pokryty zvlášt
nímibílými čepičkami, které si vytvořili sami." 

• Slavnost se vydařila skvěle. Na 10.000 diváků 
přišlo do městského sadu, vyzdobeného několika 
sty všeslovanských praporů, mnozí se musili od 
pokladen vrátiti. Přítomní byli všichni místní 
notáblové civilní i vojenští. Cvičení bylo zda
řilé, ba velkolepé. "Všechny cviky přes to, že 
je prováděli lidé dlouhým zajetím značně. t~: 
lesně oslábH, byly provedeny se zdarem. Vldeb 
jsme tu dokonalé cviky na hrazdě í bradlech, 
výborné skoky o tyčÍ, ladně 32 borci za zvuků 
hudby zajatců provedeno taneční cvičení "Ná
mořník", i tělocvičně bezvadně kombinovaný a 
provedený box. - Největší pozornost jako vždy 
při sokolských cvičeních vzbudila prostná VI. 
sletu všeslovanského v Praze, která provedlo 
140 cvičenců s plným úspěchem ... Hluboký, 
nezahladitelný dojem zanechali ve všech účast
nících skupiny a zvláště třetí skupina, znázor
ňující vítězství idey České družiny. Při této 
skupině, jež musela býti třikráte opakována, 
byly hrány hymny česká a ruská. Při obou obe
censtvo sňalo klobouky a ruští důstojníci i vo
jáci vzdávali hold vojenský. Všichni přítomní 
byli doj ati k slzám a manifestace neměly konce. 
Pod nezahladitelným dojmem pronesl nadšenou 
zdravici českému národu vůdce haličských 
Rusů posl. Dudykievič, jemuž odpověděl jeden 
z dobrovolníků ... " 

Ovšem, taškentský sokolský den jistě nebyl 
jen pouhou propagací myšlenky českosloven
ského národního odboje v ruské veřejnosti, ač 
měl i tento účel. Vždyť každý z cvičících "mys1i1 
při prostných, že každé to boj o v n é g e s t o 
pro s t n Ý ch c v í k ů n aby 1 o d a n Ý m 
okamžikem velkého dramatického 
d ů r a z u, n e b o ť bor c i s P ě ch a i í P ř e
t v o ř i t i to t o g e s t o ves k u teč n o st". 

V témž 47. čísle "Čechoslováka", ve kterém 
čteme o slavnosti taškentské národní organi
sace, píše Jožka Koutňák o episodě z jiného za
jateckého tábora, jež do určité míry chara~te
risuje romantickou dobu příprav k brannemu 
odboji národnímu. V újezdním městě Muromu 
ve Vladimirské gubernii přestoupilo dne 30. dubna 
r. 1916 celkem 36 českých důstojníků z katoli
cismu na pravoslavL 

"Národ náš musí dostati opět do svých rtlkou 
Kralickou bibli, v jeho chrámech musí se znovu 
začíti slovanské, české slovo, my musíme začíti 
svůj náboženský život opět tam, kde on byl 
přerván před třemi sty lety: y podobojí, a vod
poru proti autoritativnímu Rímu. My nesmíme 
zůstati v té církvi, která nám upálila Jana Husa 
a která se ještě do dnešní doby neomluvila za 
ten svůj strašlivý zločin. - Národ náš opět ~usí 
vejíti tam, kam jej uvedH Cyril a Metoděj. -: 
To byly pohnutky," - píše J. Koutňák - "kte~e 
přiměly těch 40 českých lidí .už nyní očistit svoJe 

375 



nitro a připraviti se i duší k budoucímu českému 
. životu." 

"P ř e s tup n a p r a vos 1 a v í byl myšlen 
skrom~ě," - pokračuje pisatel - "důstojníci 
poslah dopis taměj šímu nej staršímu knězi 
s v vylíčením historie českého národa, jak on 
k;esťa~ství v r. 861 přijal, jak se bil za svou 
Vlr~yc; Jak podlehl. - Nikdo nemyslil na nějakou 
Vnetsl ~lavnost ve velikém stylu, nikdo jí též 
n~oc~k~v~1. Al~ ?sud chtě! Fnak. - O přání 
dusto] ~lku . d~vedel se ,arcibiskup vladimirský 
Alexej, vehky Slovan, Jenž spolu s hrabětem 
Bobri~sk~ tvořil kdysi Slovanský kroužek. 
A ~e~a vec naby~a tím okamžitě jiného rázu. 
A;clb~s~up A~e;'~J tak s~ z~radoval. z úmyslu 
dustoJ,mku ~rahh se k vlře Jich praotců, že te
legraf~~ky Sl vyzval zástupce důstojníků k sobě 
na SVU) dvor~c. - Při obědě, na který byl zá
stupce pozvan, rázem, neočekávaně vešel do 
sálu celý chor mužský a zapěl čistě po česku' 
"Kde domov můj?" - Byla to pohnutá chvíle' 
slzy draly se do očí, a celá ta bída našeho ná~ 
ro?a zachvěla se sálem. - Cosi tu říkalo že 
neJs~e tak, opuvštěni, že .nejsme tak sirotami,' jak 
s~ ynam ~?alo, ze ,tu bylI velicí lidé, kteří národ 
nas noslll ve svem slovanském srdci a jenom 
my jsme o nich nevěděli" ... 
y "Zástupce zmínil se v pondělí arcibiskupovi 
z,: ve vladimirské nemocnici leží několik ra~ 
n~?ý;h Čech~ .. :\rcibiskup okamžitě projevil 
pram pozdravlh Je osobně se vzkříšením Krista 
(ru~ký. zvyk: Velikonoce Rusové světí slavněji 
nez vano~ej. pozn. kron.). - A přijel. Byla to 
znov~ vehka slavnost, které se zúčastnila i ge
neralIta. - A což teprve slavnost přechodu 
sama! Arcibiskup přijel v sobotu z Vladimíra 
d~ M~,o~a. Na nádraží vítali jej všichni čeští 
dustO)mcl. Jeden z nich uvítal vzácného hosta 
:uskou řečí, na kterou arcibiskup odpověděl 
ce~ky .. Na to mu důstojnický sbor zapěl: Mno
gaJa lJete;' -: v Ned.ělní sl~vnost ~řechodu byla 
sI?ontanm. Zucastmla se Jl celá dustojnická po
sadka ruská, představitelé města a tisíce lidu 
J?o církve (kostela; pozn. kron.) bylo pro návaÍ 
hdu pouštěno jen na lístky. - Při církevních 
?b!ad~ch ~rom!uvilv a:cibisk~p dlouhou jímavou 
rec o ceskem narode, Jeho bOjích o samostatnost 
~ o společném úkolu všech Slovanů bez vý
~l~ky. :. -: Vnitřní radost přestupujících vyli
Clt~ nem mozno. Není tu dosti slov, dosti sil. Ne
nal,de se per~, které by aspoň přibližně vystihlo 
~rasu okamzlku, kdy se přestupujícím zdálo že 
JSo~ v kterémsi z husitských chrámů, kolem ~ich 
hus1t,s~á srdce, bijící velice pro pravdu a ná
rodn: ce~t. Ne, ne - to není možno zapome
nouh ... 

. Upřímně naivní romantismus nadšeného do
plsova!ele dostatečně vysvětluje význam mu
romskeho aktu. Jeť. přestupování zajatců a do
br~v?lní~ů na pravoslaví - pokud k němu do
chazl, a Je to nepříliš často a nijak všeobecně
v podstatě jedním ze zjevů usilování o sblížení 
s rus~.ým národe~ a s ruskou veřejností. "Jsem 
Čech, to ,na ~USl - hlavně v lidu - bylo na
mnoze pr~zdnym zvukem: ptali se "Ty-li pra
voslavny? A na tuto otázku ruský lid očekával 
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odl?o;rěď ~ladnou, jedině tehdy věřil, že jsi 
steJn~ s mm krve, že jsi "ruským člověkem". 
Hle~lsko, pokr~kové veřejnosti ruské - krajně 
od~l11tave - zustalo mnohde širokým vrstvám 
z~Jatec~ým ne~námo a skryto, a ne všude vedli 
narodm orgamsace zajatecké lidé dobře znalí 
ruských politických poměrů. ' 

Uvedené příklady z Kurgánu, Taškentu a Mu .. 
~oma ukazují tedy cestu, jakou se brala činnost 
cesk~~loven~kých přeběhlíků a zajatců na Rusi. 
Kon!lpce ustlovnou práci organisační, národně
bt;dltelskou! osvětovou a politicky-agitační v řa
d~~~ yla~tmch, nezapomínali nikdy, že je nutno 
UCIDlb vsechno, aby idea československého ná
ro?~ího <?dboje st~la se obecným zájmem ruské 
ve:ejnosh. Je pO~1Vuhodno, jak úspěšnou a ho
recnou propagacI pro československou věc do
vedly. rozvin~>uti docela spontánně národní 
or~amsace, ze;Jatecké, byť i odkázány zcela na 
s~e v~~stm stly a schopnosti, byť i odsouzeny 
zapasl~l namnoze s neporozuměním ruské by
~okracle a s nekonečnými překážkami, byť 
1 omez,,:ny na nejskrovnější prostředky. Česká 
h?~ba . 1 ~okolský tělocvik, propagační před
nasky ~ dlv~~elní představení, národní písně a 
tance ceske 1 slovenské, oslavy spojeneckých 
vítězství, oslavy Husovy, tryzna bělohorská 
dr~~é odkazy národních dějin československých 
n~slch ~ásníků, umělců, politiků, vědců a vůdců 
narodmch, národní slavnosti ruské - to všechno 
b~l.o n~ší;n ?rganisacím zajateckým vítanou pří
lezltosh 1 vdaným prostředkem, šířiti o česko
slovenských .zemích i našem národě znalost a 
pochopení v nejširší veřejnosti ruské, pracovati 
pro slovanské sblížení rusko-československé 
propagovati náš národní odboj. Hrdé národní 
uv~domení vyd~lovalo československé zajatce 
ostre z rakouske masy: ať v malé Varvarovce 
někde v Chersonské gubernii na Ukrajině při 
pracích zemědělských, ať při těžkých a vražed
ných erárních pracích na zákopech a komunika
cí~h (Murmanská dráha!), ať ve velkých táborech 
zaJateckýclt v Caricyně, Taškentě, Astracháni 
Barnaule, Tumeni, Dárnici ·atd., ať na svobodných 
pracích pro v národní obranu ruskou v Tagan
r~u: ~YJev~, ~t?j ať žilo spolu několik jednot
l~vcu Cl cele hSlce, všude a vždy našli se hor
lIví v,a nadšen~ a~oštolové národní myšlenky, 
kten burcovah svedomí v řadách vlastních lidí 
pťiprav~)Vali st~te~né ~ .obětavé k revoluční po~ 
v:n~osh branne, zapaslh s Mrvy a zrádci vlastní 
veCl, se zlobou a záští Rakušanů Němců a Ma
ďarů, volaH k národnímu a slova~skému uvědo
~ení a ;rlastene<:tví ruskou inteligenci i ruský 
hd !l svym nebOJácným, kulturním a obětavým 
~a:lOna!lsmem a slovanstvím dovedli získati 
Jmenu ceskoslovenskému úctu i vážnost u ven
kovskéh? učitel;: Tolstovce právě tak, jako 
u ,ruvskeho. mUZika, u městského inteligenta 
prave tak. Jako u prostého muže z lidu 
R?~u 1~16 za~atecký živel českoslov~nský na 

RUSI Je uz ~akhcky organisován: pevné styky 
se SvazeI? JSou navázány, zajatci platí praví
d~lnou narodní daň, odvádějí část svého vý
delku na podporu finančních zdrojů národního 
hnutí revolučního, připravují se k aktivnímu 
vystoupení: se všech stran přibývají přihlášky 

na obranné práce pro Rusko a směle se hlásí 
do Československé brigády. 

Svaz československých spolků na Rusi tento 
živý ruch v zajateckých táborech podporuje 
podle svých sil. Namnoze místní důvěrníci 
Svazu se účastní zakládání národních organisací 
zajateckých, do některých velkých táborů vy
sílá Svaz delegáty ze svého ústředí (p. Voskovec 
z Petrohradu v Taškentěj pozn. kron.). Pokud 
jsou v jednotlivých místech krajanské spolky 
(spolky na Rusi usedlých Čechů a Slováků). 
podporují činnost zajateckých organisací spolu 
s místními odbory t. zv. Všeruského svazu pro 
péči o zajaté Slovany (IIVserusskoje popečitěl
stvo o vojennoplennych Slavjanach"), a jestliže 
jejich podpora a spolupráce v nepříznivých po
měrech místních nestačí, zasahuje správa 
Svazu _ leckde s úspěchem, ač ovšem ani pří
mými intervencemi u ústředních úřadů ruských 
nelze vždy zjednati kýženou pomoc nebo ná
pravu. Je na místě zmíniti se aspoň několika 
slovy uznáni o obětavé práci mnohých krajanů 
na Rusi a jejich rodin, kteří do Československé 
brigády a do zajateckých táborů - ač sami 
často nebohatí, ba nuzní - posílají vzácnou 
na Rusi věc: českou knihu ze své malé knihovny, 
posílají balíčky prádla, malé dárky lásky, nebo 
aspoň si dopisují s těmi, kteří odtrženi od ro
dinného krbu, vděčí i tomu, že aspoň paprskem 
světla cizího, ale zde příbuzného a bratrského 
domova mohou prozářiti svou duši a zahřáti své 
srdce. Tím žalostnější je osud nešťastníků, kteří 
příliš vzdáleni pomoci, zapadlí v píscích pustin 
Zlaté Ordy, zachváceni strašnými epidemiemi 
cholery, tyfu, ba i moru, vydáni všanc krutému 
otročeni a zmírání v dolech, na Murmanské že
leznici, na pracích zákopových atd., zapomenuti 
a opuštěni, ve stech a tisících hynou dříve, než 
první radostný závan naděje a vysvobození 
k ním zalétne ... 

Za svobodu. J. Pamětník odboje. Praha. 

Těž k é ch V í I e. 

Když isme na sv. Mikuláše 1914 padli do 
srbského zajetí, tu nejprve nás sebrali tři starší 
Srbové, patrně komití, a vedli nás do lágru, 
který byl vzdálen asi 10 minut od fronty. Noc 
byla jasná a měsíc svítil s temné oblohy jako 
rybí oko. Všude kolem nás bylo pozorovati 
plno Srbů. Došli jsme do ležení, kde nás při
vedli před jakéhosi srbského majora, který se 
nás vyptával na to i ono. Odebrali nám pak 
zbraně . a hodili je na hromadu, kterou tvořila 
spousta bajonetů a pušek, patrně ukořistěných 
našemu vojsku. Celkem bylo nás asi 120 za
jatců, Poslali nás k ohni, který opodál plápolal. 
abychom se ohřáli. Jdu tedy k ohni a k svému 
překv~pení vidím zde svého desátníka, k jehož 
četě jsem patřil. Zde vyseděli jsme celou noc. 
K šesté hodině ranní přivedli ještě dalších 40 

vrchy, kterých s tak těžkými ztrátami nedávno 
jsme dobyli, jsou opětně v srbských rukou, 
Jdeme kolem mrtvol našich i srbských vojáků, 
které leží někde pohromadě, tvoříce ohromné 
kupy, a jinde opět jednotlivě. Naši mrtví vojíni 
jsou vysvlečeni až do naha a oloupeni o všecko. 

šli jsme hladovi. Došli jsme až k spálen~mu 
mostu, na němž visely jen jednotlivé trámy a 
který jsme museli přelézati jeden za druhým. 
Před mostem hlídali dva srbštíkavaleristi. 
Jdeme kolem kuč,*) kde sedláci prodávají nám 
rakii"") a ovoce. Neměl jsem však ani haléře. 
Po poledni stihli jsme ještě 8 našich zajatců; 
mezi nimi byli i dva moji kamarádi a 1 náš po
ručík. Cesta byla mizerná. Vedla přes hory 
i doly, po rozmočených polích i bažinami a 
blátem. K večeru jsme dostihli srbského města 
Čačak. Bylo to dosti slušné městečko. Tam nás 
zavedli do jedné prosté kafany, kde jsme zůstali 
až do druhého dne. 

K večeru dostaH jsme chléb; vždy jeden muž 
jeden bochníček, do něhož jsme se ovšem ihned 
pustili, neboť jsme byH strašně hladoví. Zánweň 
došli za námi druzí zajatci od jiných pÍuků, 
takže nás nyní mohlo býti kolem 600. Třetího 
dne nás vyvedli za město a čekali jsme opět 
až do večera na chléb. Jakmile jsme jej do
staH, dali jsme se dále na pochod z Čačaku 
do Kraljeva. 

Soumrak se snesl a hustá tma nás obklo
pila. Cesta je bídná. Někteří zajatci jali se pro
siti naše stražary;") abychom počkali, až vyjde 
měsíc. Skutečně, když došli jsme k jedné 
hospodě, u níž stála veliká kůlna, zašli jsme do 
ní a čekali jsme, až vyjde měsíc. Někteří roz
dělali ohně a hřáli se u nich. Zakrátko opravdu 
vyšel měsíc, který nám svítil na cestu. Tu jsme 
se zvedli a šli jsme dále. Jdeme celou noc a 
celý den, ale stále není konce. Začalo pěkně 
mrznout. Pochodovali jsme další noc a teprve 
následujícího dne k 8. hodině dostihli jsme Kra
Heva. Vedli nás přes celé- město. Lid se sbíhal a 
okukoval nás a připadalo nám to tak, jako by 
nás vedli jako divou zvěř na ukázku. Pak nás 
zavedli do jednoho velikého dvora. kde jsme 
byli ubytováni ve chlévě. Ten den jsme opětně 
dostali chleba, který však byl úplně fialové 
barvy, ale chutnal znamenitě, neboť jsme tak 
dlouhou cestou vytráyili jak se patří. Měl jsem 
strašlivou žízeň. Dal jsem jednomu srbskému 
vojínovi svoji polní lahvici a prosil jsem ho, aby 
mi přinesl vody. Více j sem však neviděl ani vo
jína ani polní láhve. Druhého dne opět dostali 
jsme chléb. Šel jsem si pro něj k vozu, ale než 
jsem se vrátil, ukradl mi někdo tornu i nádobu 
na vaření. Toho večera jsme dostali po prvé 
trochu vařené čorbyr) z fazolí, avšak, poněvadž 
jsem neměl nádoby, nedostal jsem ničeho. 
Druhý den chtěli, abychom šli pěšky dále, a to 
do Kragujevce. Avšak dvě třetiny se nás hlá
silo nemocných, nebo! jsme měli nohy do krve 
odřené a zpuchlé. Tak nás v 11 hodin v noci se-

zajatců. 
Ráno nás seřadili a odebrali nám přikrývky 

i stany. Střeženi jsouce komity, dali isme se 
na pochod do zázemí. Cestou jsme viděli, že 

') kuča = chalupa. 
") slivovice. 
'''} strážce, 
t) druh po.Iévky. 
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řadili a vedli nás na nádraží. Tam jsme čekali 
déle než hodinu, ale na konec nám řekli, že mu
síme; znc:vu nazpě! d? chléva. Všichni i sme se 
vrhl! v behu do one staJe, kde nastal boj o místo 
neboť každý si chtěl lehnouti. ' 

Ráno opět nás vyhnali na nádraží kde sku
t~čně nás očekával vlak, sestavený' z náklad
~l1ch vagonů. ~zko~o!ejné dráhy. do kterých 
Jsme nastouplh a Jeh až do Kragujevce. Tam 
jsm~ přesedali do vagonů normální dráhy a do
stah Jsme také na cestu chléb. 
v~ ~agujevce jeH jsme do Niše, ka.m jsme 

prlJeh v: 4 ~o~i~y ?dpo~edne. Vystoupili jsme 
z .. ~agonu, ,:;eradIll nas a Jdeme opět přes celou 
Nls , za mesyto, kd.e nás ubytovali do jízdních 
k~sar~n. ~esto y~lŠ hned na první pohled ne
p.usobdo nlJak pnjemně. Nejprve nás dovedli na 
s~~okou .louku za kasárna, kde jali se nás roz
třld'ovahy podle národnosti a zapisovati. To 
tr~~lo az do tmy. Pak nás zavedli do jedné 
staje, kde byl~ však již plno našich zajatců. 
Podlaha byla ~plně obsazena, nebylo kam si 
Ie~~out ~ !ak Jsme se museli uložit doprostřed 
stal~, .prav~ tam, kde byla utvořena ulička. Ale 
spall Jsme Jako mrtví až do rána. 
Č~sně ~áno museli jsme ven a jali se nás opět 

zaplsovah. Každý z nás dostal bochník chleba 
:,,-však nic víc. To trvalo několik dnů. Nečinně 
Jsme ,se v~leli Vy~ stáji a k jídlu nebylo nic než 
s~chy c~Ieb .. V~l za~aly se hlásit a nedovolily 
nam c:nl khdne spat. Naše lože byla stará 
stuchla ~láma, vlastně řezanka, v níž již roku 
19,12 ybyh u?ytováni turečtí zajatci. Vši v této 
sIame byly Jako pecky a jen se hemžily a zdálo 
se, že na nás s šílenou radostí přímo čekají. 

Vy~~l j~em ,ven a ,svléknuv se, dal jsem se do 
pr~hh~enl ~yeho pradla. Ke svému zděšení ne
nasel Jsem JIch několik, ale sta. A tak. konečně 
d?stalo se mně i všem druhům nějakého den
nlh~ ~aměstnání, totiž chytat VŠÍ, když jsme ne
chtel~~ aby t;ás sežraly. ~a několik dnů přišel 
do N:se ~ov~yt.ransport zajatců, takže náš počet 
v mas~ah zvysIl se n~. !600: Nášy stav začal býti 
hr?zny. ~en:-0hl~ se JIZ a~~ sedet, natož teprve 
lezyet. Kazdy yec~r l?-useh Jsme vstát a nyní se 
zacalo odehravah dIvadlo, na které nikdy ne
zapomenu. Stražaři, bezhlaví a rozčilení dali 
se do nás bajonety, začali nás mlátiti koÍbami 
a děla~i tak místó, abychom si mohli lehnouti. 
Toto dIvadlo svět neviděl a viděti nebude. Opa
kovalo se po pět večerů den co den. Ke všemu 
by~a ~menšena ~ dáv~a chleba, a dostávali jsme 
kazdy na den jen pul bochníku. Začal se nás 
zmocňovati strašný hlad a každý prodával, co 
se dalo. 
. Měl jsem na sobě dvoje prádlo, tak jsem 
Jedno prodal . za dva a půl groše. Byli jsme však 
?a to dva, y Já a můj přít;l Havránek. Koupil 
I sem za gros chleba, který Jsme okamžitě snědli. 
Dru~ý den ~oupi! ise~ chléb za druhý groš, a 
nyn! zbyl nam leste pul na třetí den. Opět na
stal hlad. Tu si vzpomněl kamarád že má od 
své ?iyky pr~týnek a ro~ho?l se, že' i ei prodá. 
Dal Jej te~y jednomu ~aJatcl, kterému se každý 
d~n podanto prchnoutI do města, aby jej tam 
nekde u zlatníka prodal. Požádal jsem ho, aby 
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ta~ !t0u1?i~ sád.lo, sůl a česnek. Zajatec se sku,
t~c~e vrahl aSI za dvě hodiny a přinesl žádané 
~ecl. ~a ~rstýnekpřinesl tři dináry. Byli jsme 
sfaystnl a l~~ed. dali jsme se do kuchtění čes
necky. JakmIle Jsme vyfasovaH chleba dali isme 
ho v d? ní. Bože, to bylo pochutnání. :Příští den 
zacah ná~ opět vydávati celý chléb na muže a 
dokonce 1 malý kousek špeku nebo uzeného 
masa. Hle.~ě! jsem se dostati každý den na práci 
do skladlste, kde byla uložena munice. To 
p:oto, abych mohl odnésti s sebou vždy kus 
dreva. 
Je~noho dne jsme se doslechli, že čtyři zajatci 

prch!~.do Bulharska. Zároveň se proslýchalo, že 
se pn) de ~o našeho ležení podívat americký 
ko~sul Vop1čka. Skutečně konsul se dostavil a 
t~ )sm: s! mu ,stěžovali na nesnesitelné poměry. 
Predne, ze mame strašný hlad a že vůbec ne
dostáváme vařené stravy a za druhé že naše 
ubytování ~ení ani pro zvířata, natoŽ pro lidi. 
Trvalo dosh, vdlouho, než nám ~vaři1i po prvé 
tepl?u ~e~az. ~yl0 to na sv. Stěpána večer, 
~dyz kazdy z nas dostal půl sběračky vařené 
corby z fazolí, která nám výborně chutnala. Ale 
to vsechno nestačilo a měli jsme hlad dále. 

P.rodal jsem svůj svetr, který byl jakýmsi ma
~azmem proy VŠÍ, za 4 dináry. Tak bylo zase na 
ca~ odpomozeno. Začali také již posílati některé 
zajatce na různé práce, což znamenalo ovšem 
vysvobození z tohoto strašlivého lágru. Rozumí 
se samo. sebou, ~e první na řadě byli Srbové, 
Chorv~h, Dalmatmcl a Bosňáci. Nezazlíval jsem 
to Sr.?um, nebof bylo přirozeno, že se nejprve 
staraJ! o s~~u krev. V.ětšin~)U byli tito zajatci 
komandovam za bolmčary} do nemocnic a 
potom ke koním. 

Z~čali ~~s. znovu .r~)Zdělovati podle národ
n?sh. Musd! Jsme nOSItI vodu pro kuchyni, která 
vsak byla daleko. Byla to práce úmorná, 
neb?f ~otle byly těžké, cesta špatná a ne
schudna a my sesláblí špatnou výživou. Všude 
bylo plno bláta až po kotníky. Také o pitnou 
vodu ~rl.a nouze~ Kd>:ž jsme chodili pro menáž, 
tu snazlh se udrzovah mezi námi pořádek. Kdo 
nestál v řadě, byl hned bit jako žito. 

Přiblížily se vánoce, na které nikdy nezapo
menu. Hladov ve vzpomínkách na domov, téměř 
bos: sedím v maštali. Za 13 dní po našich. v á.,. 
nOCleh byly svátky srbské. Ovšem, oslavovaH 
'! Srbsku teprve jej ich vánoce a tu i my dostali 
Jsme každý kousek vepřového masa a trošku 
vína. 

Disciplina byla udržována mezi námi ovšem 
i tresty. Jestliže se někdo bez dovolení vzdáHl 
od čety, tu byl bit a musil státi mezi kolíčky 
4 až 8 hodin. Na práci chodilo se do·města. Po
řádek tu byl takovýto: Vyhnali nás z maštale 
všechny ven do bláta a jali se nám prohlížeti 
boty. Ten, kdo měl ještě celé ten musel na 
práci. Ovšem, že se lidé často· rozutíkávali, 
o coz Jsem se pokusil jednou též i já a dostal 
jsem pěkné dvě přes záda. Tak isme žili kon
cem roku 1914 a počátkem roku 1915. Začaly 
se vzmáhají mezi námi nemoci, a objevily se 

*) holničar = ošetřovatel nemocných, t 
~l , 
I 
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i smrtelné případy. Mé přání bylo jen jediné: 
pryč od čety někam na práci. 
Konečně dne 20. ledna podařilo se mi, že jsem 

byl zapsán mezi 60 druhy na práci k 3. želez
niční sekci. Den na to přišel pro nás jakýsi 
mladý muž v občanském oděvu a odvedl si nás 
od čety. Jak jsem rád odcházel, to se nedá ani 
vypsat ani vypovědět, ačkoliv j sem byl tak ze
sláblý a vysílený, že jsem se sotva držel na 
nohou. Tu také ponejprv jsem si pořádně pro
hlédl Niš. Po prvé to bylo, když nás vedli 
městem z nádraží do ležení, po druhé když jsem 
byl "stražarům" pro dřevo. Došli isme až blízko 
k nádraží, když tu onen občan od nás odešel 
a nařídil nám, abychom čekali u jednoho domu. 
Za chvíli se vrátil a řekl nám, že nám chtěl 
koupiti chleba, ale že ho nikde nemůže dostat. 
Skutečně ten čas byla o něj už bída. Dal nám 
každému po dinaru a hned jsme se rozběhli 
shánět něco k jídlu. Koupil jsem si s Havránkem 
škvarky a kus chleba. Bylo to málo, ale stačilo 
to prozatím na ukojení největšího hladu. 

Přišel dozorce a nechal nás 20 na stanici Čer
veného kříže, kde jsme dostali košťata a lopaty 
a šli jsme čistit šajbu. Stěží jsme vládli s těž
kými lopatami, ale dělali jsme, co jsme mohli. 
Večer k 6. hodině nechali jsme práce a poslali 
nás spát k četě. Zůstalo nás 6 spáti v topírně. 
Druhý den opět jsme čistili šajbu a dostali jsme 
zase od dozorce po dinaru pro muže. Poslali 
jsme dva kamarády do města pro chleba, kteří 
přinesli pro 40 lidí 7 bochníčků. Vzali jsme si 
s Havránkem jeden, ale co to bylo, půl bochníčka 
na člověka umírajícího hlady? Dovolili nám 
kuchaře, který ihned šel do města nakoupit 
potřebných věcí. Sehnali jsme veliký hrnec a 
sběračku a začal nám nový život. Každý den 
nám kuchař vařil, chlebem nás zásoboval jeden 
sedlák z okolí. Také ubytování isme sehnali 
lepší a nastěhovali jsme se do dvou světnic 
v domku u vodárny. Byla tam i kamna, uhlí bylo 
před topírnou a dřeva jsme dostávali dost. Za;' 
čalo nám být i veselo! Později nám začal kuchař 
vařit dokonce i ráno kávu. Na menáž, chléb 
i tabák nám dinár denně· stačil. K svačině ob
vykle jsme si kupovali škvarky. Do práce cho
dili jsme ráno o sedmé hodině a pracovali isme 
až do 12 hodin. Odpoledne trvala pracovní doba 
od 2 hodin do půl sedmé. 

Později pracovali isme s místními dělníky, 
nosili jsme pražce i koleje a čistili jsme trať. 
Kuchař nám vařil dobře a také chléb jsme do
stávali lacinější u čety. V neděli jsme obvykle 
vycházeli něco sehnat do města. Nalezl jsem si 
práci, i ak i sme říkali "švindl". Řezal j sem totiž 
dříví u jednoho srbského důstojníka a vzal jsem 
si na pomoc svého kamaráda. Řezali jsme skoro 
celý den a dostali jsme 40 kro od práce. Tak 
jsme pracovali na "Červeném kříži" asi 14 dnů, 
když tu přišel rozkaz, že má jíti 10 lidí na hlavní 
stanici. Mezi určenými byl jsem i já s Havrán
kem. Mrzelo nás to ovšem velmi, ale co jsme 
mohli dělat? Dostali jsme ještě doplatek a právě 
v nedělí dali jsme se na cestu. 

Došli jsme na místo a čekali jsme na ubyto
váni. Za obydlí vykázali nám vagon, do něhož 
jsme se ihned nastěhovali, což bylo velmi lehké, 
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neboť celý náš nábytek a jmění nemovité byl -
poloprázdný chlebník na boku. Poněvadž jídla 
nebylo, šli isme si do města pro škvarky a na
koupili čaje a cukru. Ráno dali jsme se do práce, 
nakládali jsme pražce a koleje. Prší a bláta je 
všude, jako v Srbsku vůbec, plno. Pracuje nás 
dvacet. Deset dřívějších zajatců bydH ve svět
nici a dělá si jaksi více práv. Náš "desetář" 
nás neustále pobízí a tak vzpomínáme na "Čer
vený kříž". Dřina je velká a chce se nám zpět 
k četě. Menáž vaří nám jeden Srb, ale hned 
první den jsme se pohádali s první desítkou 
o maso. Zanedlouho se to však zlepšilo a dostá
vaH jsme slušnou porci masa a polévky, které 
ještě půlka zbyla nám na večeři. Za to jsme 
platili 25 kr., chléb jsme kupovali u čety. Spali 
isme stále ve vagoně, který byl určen do 
správky. Měli jsme v něm kamínka, v nichž jsme 
vesele topili, ale střechou nám dovnitř někdy 
pršelo. 

Nejvíce nás těšilo, že vší ubývalo, ovšem že 
ne bez námahy. Denně jsme museli tyto krve- . 
žíznivce chytati s velkou pílí. Pomalu jsme se 
také seznamovali s dělníky, kteří také praco
vali na nádraží a čas nám rychle ubíhal. Začala 
se stavět zdravotní stanice na nádraží a jali 
jsme se skládat cihly z vagonů a voziti je na 
nádraží na kolečkách. Stejně jsme museli vozit 
na stavbu popeL Několik dní jsme byli také za
městnáni zametáním a odstraňováním sněhu, 
kterého spousty napadlo. Desetář je již mnohem 
hodnější a také dozorce je Čech a jmenuje se 
František Járo. Měl paní odněkud ze Smíchova. 
Též inspektor. který bydlil s dozorcem, kte
rému se říkalo "nazorník", byl Čech a jmenoval 
se Královec. Na této stavbě nám dny vesele ubí
haly, a ani jsme se nenadáli, uběhlo 19 dnů. Šli 
jsme si pro doplatek a každý z nás dobíral 
téměř 6 dinárů. Ihned jsem si koupil botky, 
neboť jsem byl téměř bos a bylo plno sněhu 
i bláta. 

Někteří z kamarádů šli zedničit. Stavba 
zrovna roste. Přišly tašky a dali isme se do po
krývání. Nejhorší byla doprava vápna, které 
isme museli v sudech na dvoukolovém vozíku 
voziti přes koleje a pražce, neboť na silnici bylo 
po kolena bláta. Podobně jsme museli dovážet 
ke stavbě i krov, okna, dvéře atd. S počátku 
jsme museli pracovat i v nedělí, ale pak nám 
dali prázdno a mohli isme prát v primitivních 
neckách prádlo. 

Mezi prvou desítkou zajatců vypukl tyfus, 
který ten čas jíž děsně řádil mezi zajatci. 
Mrtvoly vozili na vozech jako dříví. Naléhali 
isme proto na nazorníka, aby poslal onemoc
nělé do nemocnice. Též s menáží jsme nebyli 
spokojení a pozorovali jsme, že nás kuchař 
okrádá. Hlásili jsme to a žádali nového kuchaře; 
Vařil nám pak čech Havlík, ale dlouho to ne
dělal, neboť se rozstonal také. Nyní viděl již 
nazorník, že není jiné pomoci a že nemocní mu
sejí do nemocnice. Ruská nemocnice však jich 
nepřijala. Museli tedy k četě, 

Nás deset, kteří jsme bydleli ve vagoně, zů
stalo nemoci ušetřeno. Vaření menáže převzal 
iiný Čech, Pánek. Začaly se stavět dva domy pro 
kanceláře a chvílemi jsme museli škrábat bláto 
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n~ silnici, n':,boť ~ovozy v něm zapadaly až po 
napravu. Coz Srbum, tem bylo hej. Měli opánky 
do toho bláta. Hůře bylo nám. 
Konečně dostávali jsme i zprávy z d 

hodně nadřeli, rovnajíce železné kusy sud b ~arvo~ a olejem a zejména spousty kosti, kterl 
~ X urceny pro srbsko-český cukrovar v Ču 

v,vI d k . omova 
a pns ~ o once 1 prvé peněžní zásilky. Zá-

prlJl. -

y J~dn~ho ~~ ~ostali jsme s kamarádem opět 
"sv!ndl . Vyclsbt sklep pod nádražní restau
~acl. Bylo v ně~ plno vody a bahna. Vodu 
t~~~ ,vypum~oyah a navezli tam písku. Při 
clstem nalezh Jsme dvě láhve v~"a kt " 

ro,:eň Jsme vyfasovali každý dvoje prádlo a 
?panky ~a n.?~y. vNyní nám bylo dobře. Mohli 
Jsm

l 
~ se ~asteJl prevlékat a tak vši se potěší

te ne ztracely. Kuchyni která byla dv, Vt .• d vh' nve ve 
sv~ n~c~1 o ste ovali jsme do vagonu a celou 
svetmcl hezky vybílili a vyčistl'li M ' v 

1 V'l d' . enaz se . epSl a a m ubíhaly J' ako voda Ani . 
d '1' v'bl,v'l . . . Jsme se 

nena a ~ avp~ lZl y se velikonoce, na něž jsme 

v '}' K ......, ere Jsme 
ďysem Vypll. aždý jsme dostali jako zálohu 

már a odměnu jsme měli slíbenu řádnou až 
P? vykonané práci. Ale nedostali jsme ani 
v~ndry, ačkoliv jsme přestěhovali do. sklepa 
piVO! ~poust~ vína, salámů, sýra atd. Ze zlosti 
vz~h Jsme Sl plat sami... totiž pořádný kus 
salam~. Z daI~í zlost.i. j~me pak propili i dinár 

se ve~ml, teslh, poX:ěvadž jsme je měli stejně se 
srbksk~l, Nemocnl se vrátili uzdraveni zpět a 
ta ~as pracovalo opět více. 
. Svatky velikonoční jsme prožili vesele Pan 
lI~spektor nám dal jehně, nazorník de~ižon 
vdmva a od pax:í n~zorníkové jsme dostali každý 

ve malovana vejce. 
Na Boží hod nám paní nazorníková jehně 

~pekla a uvařila nám ze zelí kyselou srbskou 
~o~bu. Y ,pondělí velikonoční museli jsme dě
lat~, cC;>z nas mr~elo, K obědu jsme měli vepřovou 
pecem s knedhkem, který se sice kuchaři ne
P~V~dlf ~le chutnal přes to znamenitě. Tak jsme 
~l ekll! ,vel~konoce přece veselejší, než ony pro
z u e vanoce. 

~o s~~tcích pokračovali jsme v práci, které 
st~ e pnbýval,o. takže nazorník požádal o no
vych d~set hdí. Naše nyní již třicetičlenná kbec z~cala žít družněji a pořídili jsme si do-

?dcbe k l . kapelu, Malý bubínek představovala 
na v o , av, od petroleje, veliký buben hrnec na 
va;en~, ,cmely a basu zastávalo koště. Hráli a 
~plval~ Jsme v~čer ,a chodívali nás poslouchati 
1 yanl ~azormkova a pan inspektor s paní. 
Ne~d>,:. Jsme také vypomáhali nazorníkovi na 
poll pn zahra~n!ctví. Poněvadž koleje zarůstal 
t:a~o?-, mus,eh ~sme je čistiti, což dříve děla~ 
clk~m, kterych Je v Niši mnoho. 

Naše p~ac~v~í obec. se rozmnožovala utěšeně 
o ~dborne delm~y, zejména zedníky. Když pak 
z~~valy . se klásti koleje pro továrnu na 1 n 
p~lsIo 1 mnoho zámečníků, strojníků atd ~lz~ 
nas ~ylo ~řes ~edesát. Dělali jsme jed~n na 
stavb~, tov:arny, Je~en v kovárnách a tak jsme 
se ostn~a!~. Ru~ka v~~s~, ;ozdávala chudým 
Srbum caJ· a chleb. Pnzlvlh Jsme se často i m 
~rahota r?stla, . a tak jsme žádali zvýšení plat~: 

o mnohych s,Ixbech správa dráhy nám přidala 
10 v~al. Zlskal Jsem nový "švindl". Bylo mi totiž 
~vereno docházení pro. chleba na hlavní vo
Jensko~ st"?-!lici, kt,erý jsme platili 181/

2 
kro a 

~terouzto castku nam sráželi z doplatků. MVl' 
Jsme ' 1 v .. e 1 nym a espon zaj1štěn každodenně chléb 
Celé dopoled~e ,ubil jsem chůzí pro chleba a od~ 
p.ol~dne chodil Jsem ještě s jedním kamarádem 
clsht strouhu, která· tekla z nádražl' do N'v d 'v· h d'l lsavy, o, mz Jsme, se. COl i také denně koupat. Tato 
p~ace, , kvtera. Slce byla odporná, zejména v ci
kanske ctvrb, kde bylo nečistoty až hrůza ne
byla vša~ nepř~jemná. Nikdo nás nekontroÍoval 
a nehomI. C~ Jsme udělali, to jsme udělali. 
" v Stavba t?varny pokračovala a brzy byl hotov 
JIZ res,er'::Olr. Několik dnů museli jsme pracovat 
ve statmm centrálním skladišti, kde jsme se 
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a ponevadž nas hosbh Ještě ke všemu Srbové 
d?pad!? to s námi špatně. Druhý den se dosta~ 
vdy pnznaky opičky a trvalo dlouho než se mi 
podařilo z ní prodat kůži. . . I 

, Tak jsme pracovali chvíli na stavbě ply
~arnrf .pak zase na nových kolejích pro vlečku 
kítd~~ Jsme studně, sváželi stroje do plynárny' 
. a 1 roury atd. Já odpoledne stále čistiÍ 

str~uhu. Seznámil jsem se s jednou cikánskou 
rodm~ul k níž jsme si chodili pak každý den 
°'!ť°vclvat. Byla t? vdova, která bydlela s dcerou 
a ~en;t,a sYD;Y: JeJI dcera byla také vdova, neboť 
muz~, Jl zablI! v balkánské válce Bulhaři. Nej
starsl sYD;. ,který byl ženat, bydlil v jiném 
dOt;Iku; Clkanské domky byly podobny naším 
~hhvkum, ~lev nebyl ~ nich takový nepořádek, 
La1 se vyprav!,!lo. Rodma, s níž jsem se seznámil 
b YI~ hod~~. Zens~é š~ly prádlo a šaty, synové 

y 1 stroJmky. Davah nám každý den kávu 
b~chty, ovoce a rakiji. Srby neměli v lásce po~ 
nevadž byli Turčíni. ' 

MY' ~ašich ubikacích jsme se pomalu zařídili. 
Č eh Jsmv~ ~okonce i stůl na jídlo. Skladník, 
k ech, varil ~as,to v vepřovou se zelím a knedH-

ke~ a Ph0ct~v'y ceský lIštrudl", na nějž jsme 
nemu c oddl. 
Jednou v sobotu dopoledne když byl trh 

posedl nás ďábel a od té doby provedli jsm~ 
pO,d~bných n~plec~, více. Zaběhla se totiž jedna rlIhe v~ my Jsme J~ prostě ukradli. Prodala se 

uc arum z.a 45 dmárů a začal se život jako 
v v:aJ1. Ale J.ak už to bývá, příležitost dělá zlo
deJ~, a ta~ Jsme se namlsaH, že jsme pak hle
d~.h, kd~ J~n co štípnout. Pomáhali jsme rádi 
pn vy~!adaní vagonů, ale hlavně nákladu po
merancu, mýdla atd. Rozumí se, že se kradlo 
vesel~. Mýdlo jsme dávali cikánským známým. 
ťrace ~~k ubtv~lo a dní přibývalo, když se 

zacaly rOJit povesb, . že Rakušané opět půjdou 
d? Srbska a .že začne válčit i Bulharsko. Náš 
kaJem o novmy vzrůstal. Každý den jsem je 
. upoval a hltal zprávy s fronty. Tu pojednou t den den .přiletí nad město německý aeroplán. 
~ bylo dIvadlo... Začala se po něm zmatená 

st~elba, ale ~e:oplán přece shodil 4 bomby do 
mesta, kteryml byla raněno mnoho lidí také 
dva. zaja!! Č~ši. Ranám svým podlehli, Nastal 
nekl!d. Pnchazely ~právy, že rakousko-německá 
armada bombardUje Bělehrad. 

Pak se začala válka s Bulharskem, 

Srbové nyní nevěděli, kam mají. dáti dříve 
své vojsko. Rakouský Červený kříž v tu dobu 
nás bohatě podaroval. Dostali jsme každý 2 ko
šile, 2 podvlečky, pár ponožek, bluzu, kalhoty, 
raglán, komodky, přikrývku atd. Byli jsme zna
menitě ošaceni, čehož nám Srbové záviděli. Snad 
chtěli pány v Rakousku naladiti, až si pro nás 
přijdou, a proto ta štědrost. V nastalém zmatku 
nám se žilo dobře. Každý se zbavoval dobytka 
a kupovali jsme každou chvíli vepřové a dělali 
jaterničky, jelita, pekli sekanou anebo jsme 
i prodávali maso zase dále. 

Ale hrůzy války činily pomalu hořkými i tyto 
hody. Přijíždějí ranění a obyvatelstvo začíná se 
stěhovat i z Niše. Od raněných se dovídáme, že 
Rakušané i Bulhaři postupují, poněvadž srbská 
vysílená armáda se nemůže proti tak strašné 
přesile brániti vůbec. Vidíme jíti na bulharskou 
frontu jeden prapor našich dobrovolníků, za" 
jatců to z Ruska, kteří se hlásili do Srbska. Byli 
posláni do Vranje, kde Bulhaři přerušili želez
niční spojení. Tento prapor, jak jsme se později 
dověděli, měl strašné ztráty a zbyla z něho jen 
hrstka zdravých lidí. 

Začalo stěhování zajatců z prací. Z nové 
dráhy, která se stavěla k bulharským hranicím, 
poslali zajatce do Nového Srbska. Čekáme, kdy 
dojde řada i na nás. Pozorujeme ty houfy, které 
táhnou kolem nás, každý rozedraný, napolo 
bosý, sklíčený, nese své věci s sebou. Jdou 
s nimi staří "stražaři" v opánkách a pušky na 
provázku. Záhy stěhují se z Niše úřady i oby
vatelstvo, Též nám naredník hlásí, že se musíme 
připravit. Koupil jsem si bedničku, k níž mi 
kovář zřídil panty, takže kufřík byl hotov. Při
dělal jsem k němu popruhy, abych jej mohl nosit 
na zádech. Všichni jsme byli připraveni. V so
botu ještě naposledy isme si koupili prase a na
dělali jaternic i tlačenky a napekli masa. Dne 
24. října jsme si. šli naposledy pro doplatky a 
šli jsme k četě, kde jsme byli do 27. října. 
V pátek za šeredného počasí jsme opustili Niš, 
každý obdařen 3 chleby na 6 dnů. Bláta bylo po 
kotníky. Jako stráž šly s námi dvě srbské čety. 
Zajatců bylo nás přes 1000. 

Rozloučili jsme se s Niší a vyšli jsme vstříc 
neznámému osudu, o jehož útrapách se nám 
nesnilo. 
Cesbmi odboje. ll. Praha. J osel Hubička. 

* 
o tl Dra četl o Valon y. 

Vydali jsme se na cestu vzdáleni od moře i en 
několik minut. Namáhavě jsme se vlekli roz
lehlými bažinami. S večerem utábořili jsme se 
na jakémsi svahu. Nalámané dřevo vzali nám 
Srbové, Přes to však přece Kadlec udržoval 
oheň po celou noc. 

9. prosince. Zas bažinami vpřed. As po hodině 
došli jsme na mořský břeh, Jaká krásná podí
vaná na rozčeřenou hladinu a jak toužebně jsme 
si přáli, aby se objevila loď, vzala nás a odvezla 
tam někam daleko, anebo aby se pak najednou 
pohroužila i s námi se všemi ke dnu mořskému. 
Bylo ji vidět, avšak jak daleko! 

Trpěli jsme my i ti, již nás hnali. Už jsme se 
jen vlekli jako hlemýždi. Lid padal hladem a do 
Valony bylo ještě pět dní. Byli jsme vydáni na 
pospas jisté smrti. Došli jsme do Kavaje, vět
šího to městečka albánského. Ovšem bylo nám 
jít hned za město. Bylo nás několik tisíc, ale jak 
zbědování! Stráž nás jen okrádala a olupovala. 
Jenom tak bylo možno, že mohla vydržet víc, 
než my hladovějící. . 

U stohu slámy ležel člověk. Byl podříznut. 
Proč? Kolik již jsem jich viděl tak strašně 
zohavených! 
Měli jsme se zase vydat na cestu. Dali nám 

trochu mouky a s tou bylo nám vydržet až k cíli. 
Ze prištinská četa byla trochu v pořádku, sluší 
přičíst na vrub našim starostlivým druhům, kteří 
vždy pamatovali, aby i z mála každý dostal. 
Bylo však mnoho takových, kteří šli jen po lupu 
a těžili tam, kde v četách byl hrozný nepořádek. 
Velitelé čet $e starali jen o sebe a sta nechali 
hladovět. Tací mají mnoho na svědomí - zrovna 
jako ti, kteří olupovali a d{)bíjeli hlady zmíra
jící své druhy. Žel, že to byli i naši vlastní lidé, 
z nejhorších, jací jen se. mohli mezi zajatci na
lézt. Mezi prištinskými však takových nebylo. 

Byli to různí živlové, kteří vždycky těží z tísně 
druhého, lupiči z povolání. Jim na ruku byli 
i různí velitelé, kteří těžíce z dané situace obo
hacovali se na úkor zajatců. Málo bylo těch, 
kteří se poctivě starali o své čety. Z Kavaje 
vedla cesta opět bažinami. Utábořili i sme se na 
úbočí hory. Za palivo sloužilo nám zas trní, ji
ného dříví nebylo. Přenocova1i jsme poměrně 
dobře. Samšuk svařil poslední mouku ... 

10. prosince. Za krásného jitra sešli jsme do 
údolí, kde nastala nám zase strastiplná cesta ba
žinami; často po pás jsme se brodili vodou. 
Octli jsme se na břehu řeky Škumby, avšak bylo 
nám dlouho čekat na převezení. Před námi pře
vážen byl "Dunavský odred", Měli jen dvě lo
dice a každá z nich mohla unésti jen as 40 lidí, 
šlo to velmi pomalu. Nashromáždilo se nás ně
kolik tisíc a všichni jsme hladověli. Sbírali jsme 
hlemýždě, želvy i různé trávy a přece i toho byl 
veliký nedostatek. Noc jsme přespali na samém 
břehu řeky, tak abychom byli ihned pohotově, 
až nás zavolají na přívoze. 

11. prosince. O polednách jsme byH převezeni. 
OdpočÍnuvše si, daH jsme se poměrně dosti 
rychle vpřed. šli jsme rychle, neboť jsme věděH, 
že se musíme ještě dvakráte převážet přes velké 
řeky. Cesta rychleji již ubíhala, bylof hezké 
počasí, jenom kdyby nebylo toho hladu! Myslil 
jsem, že to nevydržím, nohy mi již silně naběhly. 
Večer jsme zase tábořili nedaleko mořského 
břehu. Dřeva jsme měli dost a tak udržovali 
jsme oheň celou noc. 

12. prosince. Nastoupili jsme pochod na Firio 
(Viorina, Fieri). Blízkost italských vojsk dodá
vala nám síly. Tušili jsme, že tam někde můžeme 
být zachráněni. S večerem jsme byli převezeni 
přes řeku Semeni. V noci nás vedH za Firio 
(Fieri), kdež byl velký vojenský tábor italský. 
Italští vojáci se k nám chovali velmi přátelsky, 
mnohého sebrali z bláta, napojili a nakrmili. 
Bylo nás však mnoho, mohli pomoci jen 
jednotlivcům. 

381 



13. pr?~i:r;tce. A ~as dál~ t~mi nekonečnými 
bahny,. JIZ jsn:,e. se Je~ potaceh, až přece v po
ledne }s.me dosl: na breh, třetí řeky (jména mi 
v pam~h n~utkv:la). Myslun, že to byla Vojussa. 
ltalske v?Jsko, JSoucí na pochodu do Albanie 
n~brlo .vubec na náš příchod připraveno. Ne~ 
mel! ,am dosta!ek zásob, by nás nakrmili. Mimo 
to nam byl~ rečeno, že nás dříve nepřevezou 
~~ku~ z. Ríma nepřij de rozkaz. Hlad byÍ 
JlZ ~z přílIš veliký. Neměli jsme ani soli ani ku
~TU~~C~,. ani dříyí, ba ani či~té vody ~ pitI nebylo. 
~ anI! Jsme travu a vodu Jsme brah ze zeleného 
baIu;a. Z t?~O se :ozmohlo mezi námi mnoho ne
mOCi. Spall. Jsme tesně vedle sebe na mokré louce. 

14. prosince. Dnes byH převezeni důstojníci 
(~~oush). ~y ~;tsíme čekat do zítřka. A hladu! 
LIde umlr~Jl. JIZ třetí den jíme trávu ... 

15. prosmc~: Konečně bylo nařízeno, Že "Ko
so,:"sky ,?dred se bude převážet, tedy i na nás 
dOJ~~ rada. S namáháním jsme se dovlékli 
k pnvozu. Zde mnohý naposledy pocítil srbskou 
hůl. na. s~ých zádech. Chtěl ť být každý první na 
lodi, hde se tlačili a sráželi í eden druhého do 
vody, 

~~evezli n~s Italové. Za vodou byla již italská 
str~z a ta nas, nedovolovala bít. Jak jsme jim 
h~h za to v~ěčni! Nas~oupi1i jsme hned pochod. 
N~s bylo ~Sl 50~0 zajatců. Druzí museli čekat 
?-ale. Po. pul hodmce jsme došli do F erezu, kde 
Je katohcký kostel. Zde nás Italové podělili 
sucharem nebo ko;.tskem chleba. Posilnili jsme 
se troc,!l~ ~ hned Jsme nastoupili cestu do 'Va
l<:ny. ~h JS~~ po pahorcích podél mořského 
~,rehu. Vlekli Jsme se již velmi pomalu, sbíra
Jl~? posledm síly. K tomu počalo silně pršet, bro
dIlI Jsme se vodou i blátem po hlinitých stezkách. 
Kdo byl bos neb neměl opánky, tomu ujížděly 
~?hy a přes tu chvíli válel se v blátě. Mně sloú
zda za oporu hůl, bez té bych r0zhodně nebyl 
došel k cíli. 
~ ~stala ~~mná. n?c, z oblak Hlo se bez pře

~~,?-m. V dah obJevda se řada světel. My však 
JIZ ~e~??li d~l~. Chtěj nechtěj. museli jsme 

řvaní ;.tb,?hrch obětí války, jimž teď, když už 
mysleli, ze JSou u cíle, bylo přežít největší muka. 

, Tato noc byla korunou všeho utrpení. Zabte 
nas, zabte ná~ už jednou'" řvaly ty te~é po
stavy otrhancu do rozbouřeného moře. A tam 
~ ~alce, n,a vlnách, ta světla, jak klidně pohlí
ze) ~ na nas, n,?- h~ši bezměrnou bídu a bolest. 
Zdalo se mne: ~en se pohroužiti do těch· 
vz:ekl~ch vl?_ Ha! bude po všem _ po všem 
!~apem, ať Sl vezmou ty vlny bídné tělo, bídný 
Zl~Ot, ať - ať zhynu, ať je všemu konec! _ 
V s~k ,ta světl~ na vlnách? Ta světla praví: 
PockeJ, v~trveJ! Nová naděje; vzpomínky _ 
ach, vzpommky v takové chvíli 
.. y'í~r usvtal, ustal i déšť, prot~hiy se mraky a 
ptrm hvezda zazářila k nám shůry, Zřetelně 
}s:ne vrozeznáv~li veliké lodi, houpající se maje
statne na vlnach dosud rozbouřených. Nastal 
den. My P?znali, že jsme zachráněni. 

16. J~:o~mc~. ': moři plavalo několik mrtvol. 
Dva n~st~ NemcI seděH u sebe se sklopenými 
hlavamI, Jako by dosud se chtěli chránit před 
d~ště~! ~yli mrtvi! A kolik jiných leželo na 
b:~?~. U Jednoho domku házeli se schodů hlado
Vejlcl~ ~ koše chléb. Nastala děsná pranice 
o chleb" .leden druhému jej rval z ruky, kousali 
sev?avzajem. Jaký pohled na tyto šílené hladem' 
OCl vypoulené, obličeje strhané, A ty dlouhé' 
hubené, p~sty, jež h;o;Zily zarýt Sr> protivníkovi v: v~~a~!y krk, aby Jej zardousily! Nemohl jsem 
uz ucmlh kroku s místa, přítel mne musel pod
porovat. Konečně jsem se dostal k na'st 'Vt' pv .. 1 Vtl d' UplS 1. 
v n!~ o .ses yO ~c v~ odp~čít~li nás do každé po 
ciY;lceh. More Jeste se mlrne vlnilo. Italové spí
na!1 ruce nad námi, plakali otrlí vojáci nad 
svym bezmoc?ým ,!:r:epřítelem", když viděli, jak 
uboze vyp~.dame .. Zlvé, vlastně jen na půl živé 
~rtvoly, pnkrýv~lící bídně svoji nahotu různými 
ca:y, dopravovah na pontone.::h k velikým lodím. 
~as :zala loď "Ameríca Geneva", osobní loď 
ltalska. J 'K ' S k ose, apar: fez ou kamenitou 

Památnik odboje. Pr-:!ha 1922. ' 

Českoslovenští zajatci 
Ve Francii. 

v v nejVetslm desh odpočívat. PadaH jsme jeden 
pres ,druhého a italští voj áci nikterak už nás ne
~ohh udrž,et l?0hr~madě. Mnozí našinci byli od 
n~~~ nesen~, v~c~ JIch však zůstalo v olivových 
háJ1c~, by~. ~blh deštěm, tak byH slabí. Jiní na
padalI za cm:~ tmy do strží, kde se bídně utopili. 

. ~yla taková tma, že vůbec nebylo na krok 
vIdet, vody po kolena a stále jen se lilo. Došli 
vlastně vyškrá,baH jsme se na jakýs fort před 
V~lonou, tam Jsme zas stáli v lijáku as hodinu. 
V~ak ta cest~ ~olů! ~ešH jsme, smýkali se pouze 
bl~te:n .. BylI l~Yn::e Jím doslovně obaleni. Ko
necn~ Jysm~ pnsh do prvních valonských ulic. 
Vv,meste nas nechat nechtěli, vedH nás hned do 
pnstavu. Zde, na molu jsme měli dočkat rána. 
. Byla to zla noc, nejhorší noc mého života. 
Prud~ý .dešť ~o nás bil. Vichr se do nás opíral 
a ~ore Jede~ Jek a skřek. Vlnobití bylo hrozné. 
Morev rOvz~oUleno ,a.vlny vší silou bily do mola, 
na nemz Jsme stah namačkání, postřikujíc nás 
vztekle svo~ pěn~u:. N~~?lik našich bylo splách
nuto do more. Vyknk JejIch byl přehlušen jekem 
bouř?ých vln,o nikdo jim nemohl pomoci. Lidí se 
vzmahala hruza a děs. Hluk moře přehlušoval 

V, prvýchv.vletech světové války francouzská 
armada nepnsla do styku s armádou rakouskou. 
~_e~ylo proto v roce 1914 a 1915 ve Francii za
Ja~ycho r~kousko-uherských vojáků, tedy ani ne 
zaJat~u ceskoslovenské národnosti. Snad v ín
ternacních táborech byli umístěni některvl' Č v' kt v, y d uk eSI, 

e::l pr:, vyp nutím války ve Francií praco-
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vah, ~t:r.l se b~ď z nevědomosti nebo z obavy ne
pro~!a~lh. za ~,echy ,a tak 1 sd~leli společný osud 
s !myml v pnslusmky o.voJ dílné monarchie. 
O tech~o vsaky nemíním psáti. 
~?~z se v Cechách dověděli, že ve F randí se 

tvor~ ceskoslovenská armáda na základě dekretu 
presidenta republiky, sotva kdo tušil, že jejími 
~le~y se stan~u bývalí rakousko-uherští vojáci
Ces.l a ~lo.václ - kteří v prvých měsících války 
byh vrzem na frontu Srbska a Černé Hory 

Když v říjnu 1915 bylo dobyto Srbska a Černé 
Hory, nepatrná část rakousko-uherských zajatců 

dostala se domů - většina nastoupila onen po
chod hladu Albánií se srbským voj skem. Cíl po
chodu byl neznám a znám - moři - lodi. Ne
známým zůstal osud těchto zaj atců po řadu mě
síců, jak rodičům a známým, tak ostatní veřej
nosti. Bylo již vylíčeno mnohými účastníky, jak 
zajatci byli převezeni do Italie a zde umístěni 
na ostrově Asinara mezi Sardinií a Korsikou. 

Zde však dlouho zajatci nepobyli. Krátký po
byt na Asinaře měl alespoň tu dobrou stránku, že 
došlo k rozdělení zajatců podle národností, třeba 
že se tak dělo jen v malých skupinách a jednot
livých táborech. Odjezd z Asinary se započal dne 
20. dubna 1916. Třeba že pobyt na Asinaře byl 
příjemný, přece jednotvárnost jeho způsobila, že 
zajatci s radostí se chystali do Francie. Na Asi
naře zůstali choří a tisíce hrobů těch, kteří zde 
zemřeli nakažlivými nemocemi. Důsledky utrpení 
pochodu přes Alb4nii a nemoci dovršily dílo 
smrti. Do Francie dostala se sotva čtvrtina 
z počtu zaj atých v Srbsku. 

Vstupní branou do Francie byl přístav Toulon. 
Malebně rozložený po návrších, působil na za
jatce dojmem radostným. Co nadějí a větrných 
zámků bylo vystavěno v srdcích zlomených, jež 
bláhově se domnívala, že nadešel konec utrpení 
a čas vykoupení. Naděje zajatců byly fantastické 
a ničím neodůvodněné. F rande humanitářská a 
svobodomyslná, Francie přátelská - byla v boji 
za své být či nebýt. Ze zájezdů Sokolů v dobách 
předválečných uS1.1..zovalo se na laskavé přiví
tání a volnost. Zajatci Češi se domnívali, že ve 
F randí budou smět žít i ako svobodní občané, 
v občanském oděvu, a že i ako tací budou moci 
pracovat podle svých povolání a chuti. 

Zklamání se dostavilo dříve, než se kdo nadál. 
Kordon voj áků v červených kalhotách, modrých 
pláštích a červených kasketech, připomněl všem, 
že doba volnosti í eště nenastala, třeba že se ti 
francouzští domobranci přívětivě dívali na ne
vídané hosty. 

Zajatci byH oblečeni v uniformy italsk}Tch 
domobranců, ovšem 'bez i akýchkoliv voj enských 
odznaků, 

Vlak dopravil je do stanice Cassis a odtud 
eskorta voj áků do ležení Camp de Carpiagne. 

Ve starém klášteře bylo velitelství tábora, 
vedle veliký barákový tábor zajatých říšských 
Němců. Camp de Carpiagne pro mnohé byl jen 
místem odpočinku po cestě, ač i zde zůstalo 
menší oddělení zajatců Cechů delší čas. Tlumoč
níkem a i velitelem byl zde všem zajatcům dobře 
známý Josef Vašák. 

Z tohoto místa byly malé a větší skupiny ko
mandovány do vnitra F rande. 
Těch několik tisíc lidí rozptýleno bylo ve 

Francii v několika stech místech na práci. Za
jatci vykonávali práce polní, v hutích, v dolech, 
v přístavech i řemeslné práce, jak kde bylo 
třeba. Práce,. zejména v přístavech, dolech a 
hutích byla svízelná a těžká, dvoj násob ne
příjemná proto, že zajatci na Asinaře skutečně 
vedH život ležácký. Jejich celá práce byla jen 
čistiti sama sebe a nositi proviant pro tábor. 

Ve Francii bylo nutno přiložit ruku k tvrdému 
dílu, Kdo byl zdráv z mužů, byl ve frontě. V zá
zemí pracovali choří a rekonvalescenti, tedy 

jaký div, když na zajatce, jako na lidi zdravé, 
nakládala se práce, která byla nejtěžší. Potřeba 
pracovníků byla veliká. Korespondence s domo
vem byla navázána teprve za několik týdnů přes 
Švýcarsko. 

l'lebylo tu oné předpokládané volnosti, byla, 
jen tuhá vojenská disciplina, zmírněná snad tu 
a onde stykem se zaměstnavatelem, nebo s civil
ními zaměstnanci. Vojenský dozor nad zajatci 
byl přísný. 

Ráno i večer nástup, při kterém velitel stráže 
se přesvědčoval, zda nikdo z jeho svěřenců 
neschází. 

Zajatci Češi smáli se té opatrnosti, neboť na 
ústupu Albánií bylo více příležitosti k útěku, a 
přece neutekli. Proč tedy to opatření? Když 
přišli Češi do styku s říšskými Němci, teprve se 
přesvědčili, že ta opatrnost byla na místě. 

Zajatci byli zklamáni ve všech směrech: 
předně byli považováni za "Autríchiens" a dalo 
to mnoho práce, než-li je Francouzi počali tří
diti na Tcheques, Allemands, Hongrois, Polo
nais, Croates, Serbes atd. V Neversu dalo mně 
to hodinu práce, než i sem přiměl Francouze 
tlůmočníka - takto profesora německého i azyka 
na místním gymnasiu - aby naši národnost za
psal dle mateřské řeči. Při tom byli uvedeni 
někteří Němci z Čech do rozpaků, neboť když 
se hlásili za "Allemands" chtěli je dáti mezi 
říšské Němce. Bylo to mnohým podivné, že Ra
kousko je bez Rakušanů. 

Velmi často přicházeli zajatci, býv. rak.
uherští vojáci do styku s říšskými Němci. Skoro 
všude stáli proti sobě nepřátelsky, takže dochá
zelo i k bitkám. Byl to zajímavý zjev, pozorovat 
sebevědomí 'a vojáckou nadutost říšských 
Němců - proti povolnosti a ochotě zajatců ze 
Srbska, u nichž po voj enském sebevědomí nebylo 
ani potuchy, Zajatci ze Srbska už tehdy byH pře
svědčeni, že to Dohoda vyhraje a říšští Němci 
naopak - proto ty bitky a vzájemná nenávist. 
Třebaže zajatci ze Srbska v prvých dobách 

svého pobytu častokráte byli potupeni nadávkou 
"Boches", přece jen získali si svoji pracovitosti 
a povahou sympatii obyvatelstva, takže toto ne
dávalo jim najevo takovou nenávist, kterou ži
velně pociťovalo k říšským Němcům. 

V celku nutno říci, že při vší ostrosti vojenské 
kázně, která zajatcům ovšem nebyla po chuti, 
neboť jí odvykli v Srbsku i na Asinaře, dostávali 
vše, aby se dosyta najedli a chodili v čistotě. Za
j atd ze Srbska dovedli si čistoty vážit - smutné 
zkušenosti byly až příliš živě zapsány v jejich 
pamětech. Menší oddělení zajatců, pracujících 
v různých závodech, měla své velitele i tlumoč
níky z řad zajatců. Nadřízeným byl pak velitel 
stráže, obyčejně sergent. Tyto oddíly, zvané !ldé
tachements" podléhaly vrchnímu velitelství za
jateckého, obvodu ("département"). Zde se sou
střeďovali' nemocní, předběžně censurovala se 
pošta, přijímala i třídila a odtud opět rozesílala 
po "détachementech". Také peněžní zásilky se 
zde přijímaly. Peníze však zajatcům vydávány 
nebyly. Místo nich byly vydány jakési po
ukázky na 10, 20, 50 centimů, 1, 5, 10 franků, 
tak zvané "bons", Za tyto bony mohli si zajatci 
v kantinách koupiti vše, čeho potřebovali. 
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V místech, kde kantiny nebylo, byl určen 
obchodník, který za "bony" prodával. V někte
rých místech byla práce pouze sezonní. Ponej
více v zemědělství. Končila-li se práce, celý "dé
tachement", vrátil se do "Dépot", aby odtud za 
čas nastoupilo opět další práci na jiném místě. 
~ép?;rtementy p,?dléhaly velitelům krajů "Ré
g~on ~ a v~yto. opet vrchníx;lU veliteli zajateckých 
tabor,:.pn mmlsterstyu valky. Péči o zajatce ve 
F ranCl1 vedlo amencké "Křesťanské sdružení 
mladých mužů", YMCA, která dodávala do zaja
teckých táborů různé dárky, hlavně prádlo 
a knihy, ba zapůjčovala i filmy. Mezi zajatými 
Čechy. byl hlad po knize veliký. Každý se cítil 
v zemt s vysokou kulturou, každý chtěl se se
známiti s poměry, neboť isolace zajatců pro ne
znal,?st ~ra1l:štiny ~yla úplná. Bylo až komické, 
kdyz zaJatcI, býv, rak.-uherští vojáci, kteří mezi 
sebo~ .se dobře. dorozumívali a mluvili srbsky, 
spushh srbsky 1 na francouzského patrona (za
městnavatele), aniž si uvědomovali, že jim 
rozuměti nemůže, 

~~ja~í Češi a Sl?y~ci (těchto bylo velmi málo) 
tuslll, ze ve Francu Jest české ohnisko revoluční 
p:~ti Rakousv~u-Uhersku a rádi by se byH dově
deh, co se deJe. Bylo však těžko opatřiti zprávy 
~ nay.~zati sty~y. ~st,? Fz:t pomohla náhoda. Nej
casteJl to bylI tlumocmcl francouzského jazyka 
kteří zajatcům pověděli, že ve Francii bojují Češi 
po boku Francouzů, jindy to byl starý kapesní 
kalendář, kde byl uveřejněn seznam sociaHstic
kých zahraničních spolku a také "Rovnosti" 
v Paříži, jindy opět roztroušení krajané, kteří 
s,: náhodně dostali do styku se zajatci, nebo no
vmy, zasílané z Ameriky zajatcům od jejich 
př~tel. Tak ponenáhlu byly navazovány styky 
zajatců s pařížskými spolky a Národní Radou ... 

Není mně známo, zda Národní Rada byla při
pravena na rozmnožení čsl. kolonie ve Francii 
o několik tisíc zajatců. Vím jen ze zkušenosti, 
že zápasila s velkými překážkami, aby byl 
umožněn písemný styk se zajatci. 

Zahájení těchto styků se datuje od podzimu 

i rodní bratři. 'známí a příbuzní. I když rozchod 
byl možný na venek jen přemístěním slamníků, 
opuštěním druha v práci, záměnou místa u stolu, 
byl to rozchod významný a hluboko zasahující 
do života, srdcí i myslí zajatců. 

Z přítele stal se nepřítel, z bývalého nepřítele 
přítel. 

První průkopníci neměli na růžích ustláno Sta 
malicherností a nepříjemností dovedli od~ůrci 
akce vymýšleti, aby "ztřeštěnce nebo fanatické 
nacionalisty" umlčeli a otrávili. Přece však hor
!ivc~.pr? "č:skou věc" nabývali stále více odvahy 
1 pnvrzencu. Byly to pravé misie od člověka 
k člověku, od srdce k srdci. Ti, kdož nechtěli se 
d~t obrátiti, snášeli argumenty pro své stano
VIsko, chtěli jistotu, neměli však ani slibů že 
českým zemím bude dána nezávislost. ' 

Náhle byl jim stav zajatce pohodlný, milý, 
p.roč jej opouštěti? Byly to týdny a dlouhé mě
Sice vyčerpávajících duševních bojů s reUeksí 
o domově a frontě. A výsledek těch bojů byl oby
čejně lakonický dopis Národní Radě: "Hlásím se 
do československé armády ve Francii." Přihlášky 
byly zasílány již na podzim v roce 1916 
kdy zajatci se v "Československé samostatnosti': 
'dočítali o souběžné akci dobrovolnického sboru 
v HaHi, o tvoření voj ska v Rusku a o dobrovol
nících, Češích, bojujících ve francouzské armádě. 
Touha rozmnožiti řady čsl. revolučních vojáků 
mezi zajatci byla živelná. 

Uplynulo však ještě mnoho vody ve francouz
ských řekách, než byl tento ideál splněn. 

Až do prosince 1917 pracovali přihlášení do
brovolníci československé armády mezi ostatními 
zajatci. Pak teprve nastala doba jejich odjezdu 
do vojska se všemi možnými průtahy. V táborech 
se dobrovolníci od ostatních zajatců lišili jen 
malým odznakem (bílý lev v červeném poli) 
nebo trikolorou. Jinak na jejich bluzách vpředu 
i vzadu černala se písmena PGDN. 1920. Prison
nier de guerre départ. Nevers 1920 (čili vá
lečný zajatec, département N-ský, 1920). 

Mnozí nemohouce se dočkati zavolání, 
opustili zajatecké tábory a vstoupili do srbského 
voj ska jako dobrovolci. 

r. 1916. Zajatcům byla zasílána "Československá 
samostatnost", "Masaryk" od Bělského Jak 
trpí a .žije naš: domovina pod ranami 'váiky" 
od VOjty Benese, "Memorandum českého od
větví socialistické strany v Americe k interna
cionále". Přišly i učebnice jazyka francouz
ského, později i jiné české knihy, 

"V Československé samostatnosti" bylo k za
jatcům po prvé promluveno dne 25. listopadu 1916 
sekretariátem čsl. Národní Rady v Paříži. Nešlo 
o výzvu pro vstup do armády, nýbrž jen Nedělo se tak všade a nebylo tak vždy. Vý

pomocní tlumočníci, často říšští Němci brzo 
shledali tuto literaturu za závadnou a ta'ké tá
boroví velitelé, ač Francouzi, nechtěli připustiti 
takové propagandy, nemajíce k tomu svolení 
z ministerstva války. Ale ani tam nebylo k tomu 
ochoty. Když ~onečně zasílání tiskovin bylo po
voleno, sta a hsíce drobných nepřátel mezi za
jatci bojovalo proti československé propagandě. 

S propagační četbou se dostavilo i sebevědomí 
zaj~tců Čechů .. TVOřilyv se yšude. dva tábory. 
V Jednom budIlo se vedoml povmnosti strhat 
pouta, VÍžící k Rakousku - v druhém probudilo 
se ?osud takřka neexistující rakušác1ví. Rozchá
zeh se dlouholetí kamarádi, rozcházeli se lidé 
kteří si navzájem zachránili životy, kteří v nej~ 
horších dobách se neopouštěli, ba rozcházeli se 
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o všeobecné informace, jež nanejvýš nasvěd
čovaly, že Národní Rada se zajatci pro budouc
nost počítá. Když zajatci nemohli jinak účast
niti se odboje, alespoň ze svého hubeného žoldu 
20-50 centimů pOřádali sbírky a posílali 
Národní Radě. 

Ke koncentraci čsl. zajatců ve Francii do jed
noho tábora nedošlo nikdy, a tak bylo nutno pra
~ova"t!. st~l~ za těž~ýc~ poměrů. Skupiny se 
casteJl memly a soucasne se měníval i režim a 
často bylo nutno začínati poznovu. Tak zv~ý 
"régime de faveur" přinesl zajatcům jisté zlep
šení stravy a dovoloval podávati víno, kterého 
~e pracovním skupinám dostávalo, po případě 
Je volně kupovati. "Régime de faveur" požÍ. 
vali zajatci Češi, Srbové, Chorváti, Slovinci Po
láci, Rumuni, kdežto Němci a Maďaři nikoliv. 

Sekretariát Národní Rady věnoval 12. číslo 
uCeskoslovenské samostatnosti" výhradně čsl. 
zajatcům ve Francii a Halii. Bylo jaksi 
otevřeným a veřejným zahájením propagandy 
Národní Rady mezi zajatci. Tato vyvrcholila 
utvořením armády. Dne 25. prosince 1917 přináší 
nČsl. samostatnost" výzvu Čsl. Nár. Rady 
k zajatcům pro vstup do vojska, podepsanou 
jejím předsedou Masarykem. Zajatecké tábory 
brzy nato byly svědky odchodu dobrovolníků, 
jichž menší i větší hloučky hrdě odjížděly do 
vojska. Při loučení zapomínalo se na staré boje 
a dobrovolníci, podávajíce ruku ostatním, tiskli·· 
ji se slovem "Na shledanou". Po odchodu do
brovolníků počátkem r. 1917 dál ·se pokus 
o koncentraci zbylých zajatců. Větší část byla 
pak v červnu koncentrována v Mimiyen Bourgu, 
v krajině La Landské při moři. Menší skupiny 
nalézaly se v Ille la Bas při ústí řeky Loiry, 
v Bordeaux, St. Jean a St. Louis, v Bley, v Ro
cheforlu, St. Malo a St. Briese, Dijoně a j. 

Poslední veliký nábor zajatců proveden v mě
síci říjnu 1918, těsně před převratem. Menší část 
:tajatců nesplnila svoji povinnost k vlasti. 

Noví zajatci přišli do zajateckých táborů po 
ofensivě dne 11. října 1918 na úseku americké 
armády. Tito dlouho v zajateckých táborech ne
zůstali a brzo, asi po dvou měsících, byli zařa
zeni na vlastní žádost do československého 
vojska. Zajatci z roku 1914 později také 
byli zařazeni do vojska (24. pluk) a do vlasti se 
vrátili sice jako vojáci, nikoli však jako dobro
volníci či legionáři. 

Osudy zajatců byly velmi rozmanité a zane
chávaly své stopy na zdraví tělesném i duševním. 
útěk ze Srbska s ustupující armádou srbskou 
dvěma proudy - přes Peč a Černou Horu, 
k Dračí, přes Prizren, Junkgulu, Debar, Elbasan, 
Tiranu, Kavaju do Valony, s hladem, bídou, ne
mocemi, hyl strašný. Převoz po moři na ostrov 
Asinaru, odtud do Francie a těžký zajatecký 
ŽÍvot s namáhavou prací patří jistě u každého, 
kdo zůstal živ, k lepším vzpomínkám na 
těžkou dobu, nezapomněl-li všech těch utrpení, 
když se naplnila radostná touha a mohl se státi 
dobrovolcem československé armády, jejímž 
nejvyšším velitelem byl milovaný vůdce T. G. 
Masaryk. 
Cestami odboje. ll. Praha. Josel Kdpar. 

* 
V zajateckém táboře v Porto 

E r c o I e. 

Jedeme-li z Janova k Římu po pobřeží tyrhen
ského moře, stihneme jižně od Livorna do stanice 
Ortebello, odkud se zanedlouho pěšky dosta
neme k zálivu Por t oEr col e se stejno
jmennou obcí. O hradě a jeho úloze v dějinách 
zajateckého života v HaHi vypravuje Karel 
M II II e r (Vzpomínkový večer 22. ledna 1921)· 
tyto podrobnosti: 

"Tábor Porlo Ercole byl malý, dosti zacho
valý, starý hrad na poloostrově, s horou M. 
Argentario v jižní Toskáně, na szo od Říma. "Vy
brali to pro nás a snad ještě spíše pro naše 

strážce pěkné vězení," říkali jsme si, když jsme 
se rozhlíželi s vysokých hradeb přímo nad 
mořem a útulnou rybářskou vískou, odkud bylo 
viděti daleko na sever k Janovu a na jih k Římu 
a na obzoru západním rýsovaly se sardinské 
kopce. 

Obyvatelé tábora odpovídali složením rakous
kému "Babylonu" a byly tu zastoupeny všechny 
národy; Čechů byla asi třetina. Počet zajatců se 
často měnil - nejvýše byl asi 200. 

Uvážíme-li poměry jinde a později, bylo to 
velmi příjemné vězení. Po odpočinku nastalo se
znamování a zařizování příjemného pobytu pod 
teplým sluncem italským od domova. 
Poměry v táboře, pokud jde o stravu a ubyto-

. vání, byly velice dobré. Vždyť jsme kromě uspo
kojivé stravy dostávali s počátku čtvrt litru vína 
denně, týdně nám praH prádlo, měsíčně prostě
radla, místnosti byly většinou dobré a s tapetami, 
měli jsme krásnou vyhlídku přímo s kavalců, 
téměř týdně jsme se koupali celé odpoledne 
v moři, ačkoliv bylo o vánocích! Zdravotní stav 
a celkové zacházení nepřipouštělo stížností a 
jedna z nejdůležitějších věcí - pošta - fungo
vala velice dobře. Při nápadně častých návště
vách a prohlídkách generálů, žurnalistů, před
stavitelů Červeného kříže, biskupa. kněží atd., 
měli jsme dojem, že je náš tábor jakýmsi táborem 
na ukázku. Návštěvy nám zanechávaly peníze, 
knihy, svaté obrázky a j. 

Jak o nás v táboře pečovali, je zj evno z toho, 
že při občasném stravováni americkými konser
vami nás Italové nabádali k opatrnému pojídání. 
poněvadž prý němečtí špioni v továrnách dávají 
do jídla pro dohodové vojáky kovové střípky, aby 
vojsko bylo ohroženo na zdraví. My jsme tu 
starost chápali ovšem tenkráte tak, že konservy 
jsou na nás zkoušeny. 

Záhy však nastal mezi námi neklid, když se 
hovořilo o válce, jejím výsledku i příčinách a 
osudu našeho národa. Seskupilo se nás několik, 
kdož jsme byH přesvědčeni, že běží o veliké věci 
a že je naší poviností nezůstati v nečinnosti. Ně
kteří projevili přání dostati se do srbského či 
francouzského vojska, neb aspoň na italské bo
jiště. Tím byl naznačen směr našich tužeb, ale 
při uvedených podmínkách dobrého bydla nebylo 
m.ožno bez přípravy počítati s větším počtem za
jatců, kteří by tomuto ideálu byli nakloněni. 

Museli jsme se zatím spokojiti s málem. Za
čaH jsme zvětšovati již dříve zřejmý rozdíl nás 
čechů od ostatních zajatců, čehož .si zhusta ·také 
návštěvníci tábora všímali. Každý dbal úzkostlivě 
pořádku nelenošilo se, čas se krátil užitečnými 
pracemi,' uči~i jsme se )azykům, !t~avně italšti?ě, 
čímž jsme Sl Italy vehce naklomlI; ,!ak se hra~~ 
slušné hry, zpívalo se atd. Italove casto .chodl)~ 
mezi nás takže jsme i e mohli seznamovah s naSl 
vyspělostí a osudem našeho národa. Civilisté ze 
vsi nás zajatce vůbec měli rádi, protože z nás 
měli hmotný zisk. . .. 

U velitelství jsme dosáhli toho, že Jsme J1m 
vykonávali kancelářské práce a že tlumočníkem 
se stal br. Poskr ze Slezska. Dávali jsme také 
nepokrytě najevo radost z vojenských úspěchů 
Dohody a tím jsme Haly získali úplně pro sebe. 
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. Další naší prací bylo živiti a zvyšovati odpor 
krajan:I l?roti Rakousku,. aby se dospělo k ná
zoru, .~e Je ~.utno podatt zřetelný důkaz touhy 
po bOJl za nas~ samostatnost. Byl zahájen opatrný 
pos:~p, protoze zde bylo mnoho názorů na svět 
po1itik~ a <?dhodlání a při prudkém náporu mohl~ 
se I!0cltati s váháním - ne-li s odporem _ tdyz ,zde, byl.o tak dobře a bezpečně žíti a kon-
r~t~ pla~ Jysme podati nemohli. Vadila také 
~ama, n:duv:r~ k Italům i cílům Dohody, stup
kdv~n~ hm: ze Jsme ztratili sotva získané Italy 
d yz rm: Je přímo žádaH o pomoc, abychom s~ 

osta,l .n.e~am do ,~íru světové války, 
~m1Il1h Jsme ~e J1m, že Balkán je blízko a jistě 

,tu,~1te, ~? mohlt odpověděti. Balkán? Tob la 
bel.lch za};n,?vá sf~ra a. v té věci byH velice ~t-
S

Yl
b
, zylaste kdyz stejné přání pro; evHi také 

rove z Bosny, Poukazovali na to že hl' , 
humanit t' 'l't . ,asame u ~ an ~ml 1 ansmus a nyní že se tlačíme 
na tt?,ntu Jako remeslní žoldnéři, dávali nám sebe 
za pr:klad. ~o ,:še oni obětují, aby do pole ne
mhuseh, "Y!~kah nám, že prodlužujeme válku, 
c ceme utec! do Rakouska a J' iné známé a ' 1 
chytr' v y' dl' ° ma o k' ~. reC1 ve 1. statní zajatci začali na nás 
ta ~ Jinak I!0hlížeti a bylo dobré, že náš poměr' 
I n~ byl vzdy tolerantní. Proto také po ,,"ysvět-
e~l naseho programu prohlašovali že b 
nas~m místě dělali totéž, takže jsme 'mezi nrši~~ 
~raJ,any ne~tratili - aspoň ne viditelně - dosa-
zenych pOSIC a úspěchů. . 

!<onečně j~me se snažili získati spojení se 
svetem krome Rakouska a sebrati potřebné in
forma~e, když italské noviny, tu a tam do tábora 
prop?-sov~né nám nepostačovaly. Zde bylo po
choplt~lne nutno překonati mnohou nesnáz pvo 
m~lé~ počtu ~ajatců byla snadná kontrola lí~tk~~ 
Prevdpls o ~a1atecké korespondenci dával totiž 
?l?z!l0st ps, ah pouze jeden lístek týdně, a to 
Jeste ~ ?1a1ym yočtem předtištěných řádek. Více 
se p~ah ~evsmel? a doma na naše Hstký s ne
trpel~vo~h cekah. : . Nastal proto obchod lístky, 
po Z:lchz byla veliká poptávka. Někteří neměli 
tak casto kam psáti a jini si dovedli odepříti styk 
s domovem, aby za získané peníze doplnili čeho 
sna~ o?vyklým stravováním postrádali. Za 'lístky 
~e jmenem se vyměňovalo vino. chléb 
1 celý oběd. " ano 

P;-vní,Hstek České kolonii v Paříži isme poslali 
o vanoclch 1915, později jsme psali pařížskému 
restau,ratéru Zelinkovi a jeho zaměstnanci Bře
zovskemu., O~pověd' na tyfo lístky nedošla, 
neb<?f - }a~ Jsme se později dověděli _ byH 
meZI pr~mn:l dobrovolníky cizinecké legie, které 
na ,fronte stIhla smrt. Pak jsme se snažili navá
z,:r sty~y s českými spolky v Americe jejichž 
a ,:~sy }sme našli náhodou v kapesní~ kalen
~an., Vysl~dek byl ten, že isme dostávaH aspoň 
ceske noviny z Paříže (Bulletin čsl Sa _ 
statnost) a někdy i z Ameriky 'N :'1" mo 

~ 'kd" . eme 1 Jsme 
ovsem, m } J~stoty, zd~ naše lístky neb zásilky 
p:o nas urcene docházejí správně na místo No
VIn~ z~ zahraničí vykonaly pak v S. Marii C. V. 
znacpy ,kus pr<?pagační práce při tvoření dobro
volmcke orgamsace. 
,T~é !sme se pokoušeli vejíti ve spojení s ji

nyml zajateckými tábory, ale za přísného ital-
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s~ého r~~imu té~~ř bezvýsledně. Naopak vznikl 
n~~ spIse neI?~Jemnosti, poněvadž Italové s! 
ba~l, a?ychom JIm neutekli, zvláště když se třem 
zaJ~tcum z druhé~o oddělení skutečně podařilo 
z tábora prchnouh. 

Nato vydal velitel tábora tento rozkaz: 
.uprchlí zajatci byli zatčení, a to Walter Li

~nger v Montealtu, Jiří Scherm a Max Bona
dlm~n v~ vl akt; na trati z Pisy do Říma. 

,Ackohv p~O!l !ěmto třem, jakož í proti zjiště
nym y s~oluVlmkum musí býti učiněna přísná 
opatre?-:~ oz~amuji zajatcům tohoto oddělení, že 
se zdej Sl vehtelství ani po tomto pokusu o útěk 
neodchý}í ~d pře~pis~ a bude s nimi jako dosud 
z.cela, mlrne zachazeh, což i e ctí a chloubou la
tms~e ~~ltury. P!ip;>mínám však, aby všichni byli 
pamethvl toho, ze JSou v zemi italské a že ted 
ne:no~u trpěti nedostatek úcty k naším citům aJ 
noser:l stuh a odznaků cizích národností. 

8. cervence 1916. 

T h 
Pluk. J. Reatteli. 

y .0 oto odsouzení útěku isme použili k tomu 
z,e },~me o ~~mi rozšířili zákaz na nošení "Fran~ 
bku, JruzlCe y na čepici s F. J. 1., pozn. aut.) , 
me~a!u atd., cehož Jsme my Češi již dávno ne
noslIt. 

V boj. Obrázková kronika čsl.revoluč. hnutí v ltalii. 
Praha 1927. 

1f. 

Vyhnali ma ... 
(Petrohrad, 27, VII. 1917.) 

Vyhnali ma z vlastnej chaty. 
Bola zima - svliekli šaty. 
Smadný som bol - mláky daH. 
Kamením ma krmievali. 
Opruvano, zneucteno 
prekrstili moje meno. 
Rodinu som verkú mával 
nik sa ku mne nepriznáv~I. 
Sluhom som bol .. , čoby sluha I 
Priahavali ma do pluha. . 
Poháňalí ako vola 
po roH, čo moj a bola ... 
Ťah~m v daždi. Ťahám v súši. 
Robta rátu z mojei duši 
hrudy v srdci, neveselé, ' 
prehlboké brázdy v čele. 

Dvíham ruky - refaz na ne! 
KročÍm - nohy poviazané. 
Pohfadel bych - pohfad strežú, 
povedal by - jazyk režú 
Prosif by chcel - beda beda
bičom sa mi odpovedá. ' 
Zaplakal by nad neresfou _ 
vytierajú slzy pastou. 

Smutno mi je, fažko mi je. 
Jarmo reže sa do šije. 
J armo hlavu odreže mi. 
Za~yniem na vlastnej zemi. 
A~l ma nik neumyje, 
an! plachtou neprikryje, 
am slzy nevyroní, 
nepachová, nezazvoní! ... 

... Dolu, chlapci, dolu s pryčal 
Každý z nás má švih od biča. 
Sloboda sa krvou krstí. 
V ytrhnime im bič z hrstí! 
Zatnime s ním ,raz p.o voli, 
kto nás bil, nech toho bolí! 
Nech sa ten bič točí, hviždí! 
Nech tvár čiemu vraha hyzdí! 

Aby tol'ko rán mal v tele, 
korko vráskov máme v čele, 
aby torko krvi streklo, 
korko slz a potu tieklo, 
aby torko rokov sienal, 
korko chvíf nás za nič nemal, 
aby rástlo jeho sema 
v kamení, čo vyoreme! 

Janko Jesenský: Zo zajafia, 

o h I a s K r a m á řo v a o d s o u z e n í 
n a s m r t z a hra nic e m i. 

... "Od té chvíle, kdy zahájena byla naše za
hraniční akce za českou samostatnost, bylo 
nade. všechnu pochybnost patrno, že její váha 
a síla závisí od toho, do i aké míry uzná mezi
národní veřejnost za prokázáno, že to, co mlu
víme a činíme, je tlumočením a uskutečňováním 
vůle celého národa. My zde za hranicemi byli 
jsme vždy jen přední stráží naší hlavní armády, 
českého lidu, který doma svým tělem háji 
rodnou zemi. Rakouská vláda byla proti nám 
dlouho ve značné výhodě. I když byla nucena 
přiznati, že došlo k revoltám českých vojáků, 
mohla přece jenom dosti snadno udržovati ne
informovanou cizinu v omylu o pravém stavu 
věcí. Mohla rozhlásiti a také rozhlásila, že jde 
jen o případy výjimečné, ojedinělé, že celek ná
roda nemá s velezrádnou části českých vojáků 
nic společného, stejně jako i s českou akcí za
hraniční. Ti, kdož znali Čechy, jejich historii 
a zejména vývoj vnitřních poměrů rakouských 
v posledrlích letech, nebyli ovšem ani chvíli na 
pochybách o vážnosti situace. Ale značná část 
veřejnosti států spojeneckých neznala čechů, 
neměla pravé představy o odvěkém boji, který 
vedeme s Habsburky, a připouštěla nanejvýš, 
že v Čechách byly některé nespokojené strany, 
které nepřály si války a pomýšlely v budouc
ností těžiti ze své oposice. Důvod k tomuto 
svému názoru měla ona část evropské veřej
nosti v tom, že národ český jako celek neučinil 
nijaké revoluce, neprohlásil se proti Rakousku; 
naopak docházely zprávy o rakouských proje
vech i takových lidí, kteří před válkou vydávali 
se za přátele trojdohody a platili za upřímné 
a uvědomělé Slovany. 

Postupem událostí nesnáze a rozpaky vlády 
byly čím dál patrnější, situace vyvíjela se v náš 
prospěch. Tisková kancelář vídeňského zahra
ničního ministerstva nemohla věčně vystačiti 
vypočítáváním českých, po případě jen české 
jméno nesoucích vojínů, vyznamenaných za sta
tečnost. ani stereotypními projevy věrnosti 
pana Groše, -o kterém sama Arbeíterzeitung 

prohlásila, že jeho oddanost vládě a panovníku 
je dosti vysvětlitelná po skandálních aférách 
v pražské obecní správě. Také v cizině každý 
soudný pozorovatel počínal si uvědomovati, že 
vlastenectví pana Groše, stejně jako články 
vládou placeného Hlasu národa nejsou žádným 
dokladem o stanovisku a smýšlení národa, 
kdyžtě zprávy o vzdávání se a vzpourách čes
kých vojáků se množily, vynikající čeští poli
tikové i eden po druhém odtaH se v žaláři a 
českém strany politické zachovávaly mlčení. 

Ve Vídni pořád ovšem se doufalo, že nastane 
dříve nebo později obrat v situaci válečné, že 
Češi, vidouce beznadějnost svého očekávání, 
smíří se svým rakouským osudem, zahájí 
otevřenou loyá,lní politiku a budou hleděti za
bezpečiti si co možná nejvýhodnější situaci po 
válce. Ani slibů, šířených v Praze rakouskými 
agenty, nescházelo, Dány do oběhu pověsti, že 
císař, po případě následník dají se korunovati 
za českého krále, že Češi budou odměněni za 
loyalitu. Naznačovalo se, že politikové. kteří 
byli zavřeni, budou propuštěni, že ustane se 
v persekucích, a vše to směřovalo k jedinému 
cíli: vymámit na českých politických stranách 
prohlášení, že staví se na stranu Rakouska, že 
jen s ním spojují svůj osud a přejí si jeho ví
tězství. 

Dnes můžeme již s naprostou určitostí říci, že 
všechny tyto pokusy vlády žalostně ztrosko
taly; české strany nedaly nijakého prohlášení; 
situace dnes je naprosto jasná a i cizina je již 
definitivně orientována o vážnosti a dosahu 
českého boje s Vídní a Berlínem. Vedle chování 
českých vojáků přispěla k tomu zejména šílená 
persekuce, zahájená v poslední době proti všem 
českým stranám a pře d e vší m p r <? c e s 
dra K r a m á ř e a s o u d r u h ů, jeh o ž z a
končeni čtyřnásobným rozsudkem 
smrti obrátilo pozornost celé 
'E v rop y k čes k é o t á z c e. 

N e mám e n i j a k é hod ů vod u, pro č 
bych o mne d o z n a 1 i v e ř e j n ě, ž e p r 0-

c e sem pro ti dru K r a m á ř o v i a s o u
d r u h ů m v y k o n a 1 a nám v 1 á d a o h l' o m
n o u Si 1 u ž b u. Dokázala světu nezvratným 
způsobem, že zrovna tak, jako vládne proti 
Jihoslovanům, vládne i proti Čechům a pře
svědčila kdekoho, že právě jako je nemysli
telné smíření habsburské dynastie se Srby, 
Chorvaty a Slovinci po strašlivém teroru zahá
jeném na íihu říše po procesech v Sarajevě, 
v Banjaluce, v Záhřebě a v Lublani, tak není 
myslitelné ani smíření Čechů s Vídní po mu
čení nevinných žen, vzatých za rukojmí, po vě
šení českých vojáků, barbarském týrání našich 
politiků a - po procesu Kramářově, 
Kramář platil u celé řady svých zahraničních 

přátel za jednoho z nejumírněnějších českých 
politiků, a taktika jeho strany byla namnoze 
užívána za doklad, že Češi velmi dobře s Ra
kouskem mohou se dohodnout, že není české 
irredenty ani české otázky ve smyslu me
zinárodním. I mnozí naši přátelé měli za 
to, že mezi námi a Vídní jde jen o podružné 
neshody v otázce jazykové, a že tak zvané 
"výstřelky radikalismu" nic nemění na faktu, 

387 



že národ jako celek s Rakouskem je spokojen, . 
žádaje nanejvýš rozšíření autonomie a změnu 
zahraniční politiky. Tak lze též vysvětliti, že 
pro mnohé politiky i ve Francii a Anglii řešení 
otázky rakouské znamenalo nanejvýše utvoření 
státu jihoslovanského a polského. Češi měli 
podle jejich názoru zůstati s rakouskými Němci 
a Maďary v tak zvaném malém Rakousku. 

návÍsH celého národa, který nalezl sama sebe 
a uvědomujeme si, že nechce-li se sám podro- . 
biti, nemůže býti zlomen. 

Ani my neubránili jsme se obavám, když jsme 
viděli, jak po německých vítězstvích na Balkáně 
a v Polsku začala se tvořiti jed not n á 
čes k á str a n a a poč a los e pro s I ý_ 
ch a t i, ž e v y s t o u p í n a v e ř e j n o s t 
spr o g r a m e m. Věděli jsme, že vláda nasa
zovala vše, aby vynutila nějaké prohlášení pro 
Rakousko, protože věděla, jakou ohromnou 
cenu bylo by pro ni mělo takové pokoření se 
národa rebelantů před zaťatou pěstí. Čechy 
odolaly. Strana řekla v komuniké, uveřejněném 
počátkem února, že program uveřejní v době 
příhodné a taktiku zvolí podle okolností. Vláda 
zuřila, tím spíše, ž e a n i o d čes k é h o 
tisku nevymohla odsouzení české 

Dnes, pod vlivem událostí dvaceti dvou mě
síců války a pod dojmem hrozného řáděníra .. 
kouské vlády nejen proti Jihoslovanům, nýbrž 
i proti Čechům, nastala veliká změna v evrop
ském veřejném mínění. Dnes není zde v Paříži 
jediného vážného politika, který by neviděl, ž e 
vítězní spojenci nebudou se moci 
v y h n o u ti řeš e n í o t á z k y čes k é, 
s t e j n ě důl e žité a n e o d k I a d n é, j a k o 
j e o t á z k a bel g i c k á, P o ls k á a jih o
s lov a n s k á. Nepotřebujeme již nikoho pře
svědčovati o nesmiřitelnosti svého boje s Ra
kouskem. Jsme již tak daleko, že počíná se 
s námi počítati jako s jedním z národů dosud 
utlačených, které zastoupeny budou na příštím 
kongresu mírovém, a který stojí v boji na žÍvot 
a na smrt s Vídní a Berlínem. 

Není nejmenší pochyby, že tento úspěch je 
OVocem utrpení a ohromných obětí, které při
nesl svému boji za svobodu náš český lid doma 
ve vlasti, náš český voják, nejen v řadách spo
jenců, ale i v řadách nepřítele _ a je to též 
ovoce pevnosti a statečnosti našich politiků, 
kteří zůstali doma v drápech německo-maďar_ 
ské soldatesky. 

z ah ran i ční a k c e. Nikdo nepropůjčil se 
k podobné jidášské práci a vláda byla nucena 
s a m a dát s i n a p s a t o d s v ý ch z ř í
zenců články proti Masarykovi, 
Per g 1 e r o v i, Č e r mák o v i, pro t i n a
š emu man i f e s t u a n a š i m vel e z rád. 
n Ý m leg i í m - dala si je napsat německy a 
špatně přeložené do češtiny vnutila je českému 
tisku. České listy referáty ty otiskly a nemohly 
věru zachovati se lépe. Uveřejnily vlastně do
kument rakouského teroru a každý dobře roz
uměl. Ovšem i vláda porozuměla nepopsatel_ 
nému veselí, které tyto vládní experimenty PI? 
Čechách vzbudily - a počala tím více zuřiti. 

Dnes můžeme již mluviti otevřeněji, jasněji. 
Byly doby, kdy jen s úzkostí o osud našich 
uvězněných lidí přesvědčovali jsme evropskou 
veřejnost, že všichni, bez rozdílu stran a pře
svědčení, stojíme proti Rakousko-Německu a 
chceme svobodu. Sta agentů rakouské vlády 
bedlivě střehlo každé naše slovo a leckdy le
kaH jsme se těžké odpovědnosti, kterou braH 
jsme na sebe jako předvoj národa, stojícího 
v situaci neskonale těžší a nebezpečnější než 
my, kteří máme volnost slova a čínu. 

N y ním ů ž e m e s i z h I u b o k a o d
dechnouti. Naši lidé doma měli 
dost mravní síly k mlčení a odporu 
v dob á ch dal e k o těž š í ch než li j e 
dne š n í. Dovedli mlčeti, i když nejtemnější 
stíny pochyb a nejistoty o konečném výsledku 
boje vkrádaly se jim do mysli, dovedli odolati 
všemu nátlaku a teroru ve chvílích skutečného 
nebezpeČÍ, kdy zapření našeho programu před 
Evropou bylo by mělo pro nás kruté následky. 
Tato kritická doba již minula. Ohromný a ne
zadržitelný příboj ruské moci znovu zaplavuje 
dosavadní panství Frani. Josefa, naši lidé vidí, 
Že nebyla planá jejich víra, a mohou se těšit 
vědomím, Že i náš národ k nastávajícímu ví
tězství přispěl a má právo na svůj díl svobody, 
která světu bude dobyta. A pak, naši lidé 
mnoho již trpěli, zvykli si na hrdé, pevné 
utrpení, které činí národ strašlivě silným, ne
přemožitelným. V takových chVílích ani Milo
tové nezrají. Nesnesli by tíhu Opovržení a ne-

V t é t o z u ř i vos t Í, ves n a z e pop 0-
mst ě, jev y s vět len í ú ž a s n é hor o z
s u d k u v pro c e s u K r a m á ř o v ě, k t e r Ý 
ani nezasluhuje jména rozsudku, 
p o n ě vad ž j e s t jen o m ar gum e nt e m 
hru b é hon á s í I í a t e r o r u. Od zatčení 
dra Kramáře a jeho přátel až do vynesení roz
sudku nebyl proces ničím jiným nežli úžasným 
pokusem politického vyděračství, pokusem 
o mravní zdolání vůdce, o d k t e r é h o s e 
čekalo zapření národního pro
gramu, pokusem o demoraIisaci 
n á rod a, o zlomení KramářOVých přátel, od 
kterých se čekalo, že zradí své přesvědčení _ 
aby zachránili zatčeného rukojmí. K r a má ř a 
čeští politikové vt o m t o boji o b
stáli a dobyli ohromného vítěz
s tví, v y k o n a 1 i n á rod u n e o cen i t e l
n o u s 1 u ž b u. K r a m á ř, a n i Raš í n, a n i 
Cer v i n k a n e b y Ii r e bel o v é, n e o r g a
n i s o v a Ii p o v stá n í. O n i pro stě n e
z a pře li t o, c o ř í k a Ii pře d v á I k o u, 
nezapřeli starý národní program, 
n á rod n í cítě n í, jež če š tí voj á ci 
u k á z a Ii s v Ý m ch o v á ním n a b o-
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j i š tí ch. O d s u z ují c jej a k o r e bel y, 
vláda prohlásila celý český národ 
s v Ý mne přít e lem, a ti, k t e ř í m ě Ii 
o d vah u n e c o u v n o u tip ř e d per s p e k-
t i vou š i b e nic e, d a I i p o s věc e n í n á
rod ním u boj i, nes m iř i tel n é m u a Ž 

d o těch h r d e ll" Dr. Lev Sychrava, 
Českoslov. samostatnost. Za svobodu, [I. 

V. Odboj zahranicnle v , Organisace, propagace, diplomacie .. 

Našim. 
Zvěstuje Na š i m, vichry v dálku letící, 
poslední naše slova, vzrcadlete ., , 
b hrůz a smrti, mraky plUJ1Cl, 

o v razy V{ .... u na' s af J'im oheň vzkvete vsem oC.u.u, b v, 
z purpuru naší krve, s;dce roz", fSl 
a odvážlivou sílu vnuka do dUSI. 

Z v t't N a š i m nepopsané kameny, ves U) e '. .. d 
že ležíme tu mrtví Jejich 1'0 u, , 
jak svaté lásky zákon kázal vrozeny 
umříti pro život a pro svobodu 
daleké vlasti: štít náš bud' j~ obranou, 
vzletem, jímž padáme, a! om povstano~, 

Cesta, roč. 1., ses. . v 18 Růžena J esenska, 

Proklamace pařížská 
r. I 9/ 5. 

z února 

k o k ' ve První kongres Čechů a Slová u, y" onany 
dnech 28, ledna do 5. února 1915, ~nlal za sou
hlasu Čechů z Anglie tuto resolUCI: 

Drazí krajané! 
P y I' bychom to za největší neště~tí, ovazova 1 • l' dl da1e 

kd by člen habsburské dynashe "! a. I 
v ~echách, af si již pod jakýmkohv ~ltU em. 

Po čtyři staletí museli jsme sn,ášet
k 
~eJ~~ie~~ 

v'y, muka' dynastie nedbala zavaz 1!' J , • 
neb

l
s1 Y" l' a tak jsme se stali utlacovanyml 

se e ~r1Ja ~'k "toto vyžádalo si miliony obětmi; utls ovam . 
lidských životů. , 

Zlá vůle, již nám byl? sn~š~ti, ~ěl~ z'h na: 
slede k pohrdání hodné Jednam s naml a roz 
nou bídu. - 1 ' 

P to J' e také naši první snahou" ce ~mud 
ro , .. v v k' a slovensky naro světu prohlasltl, ze ces y . anství Habs-

v budoucnosti od sebe ?,dvrhuJ': p Y 1 •. v míti 
b k o Národové nechtěj! ve svem ce e JIZ Ul' u. 
knížete německé krve. 
Č k' národ je si svého historick~~o ~ráv;; 

1 !S Yd zYa' dá rozhodně znovuznzem sve p ne ve om a 
samostatnosti. " . v 

Chceme aby konstituce českeho s~~uk Je?z 

by obejím~l všechny ot~s:o~;s~t~hns z:sad~~h: 
zakládala. ~e na, sv, d bnou vládě, jaká 
Zádáme Sl ustavn~, vladu, PA.:: Hi Naši krajané 
existuje ve Francu nebo v . ~ k 'I .. bude 
budou o této věci rozhodo~ah,)a ;r:l ~ JIm 
možno veřejně formulovah sva pram. 

ústřední výbor národní rady 
československých kolonií. 

B e n e Š o v y z a č á t k y v Pař í ž i. 

Mé začátky v Paříži byly těžké. Usadil jsem 
R L ' oId Robert v malém student-se v ue eop " 120 f k 

ském pokoji v pátém poschodl se v, ra~ y 
měsíčního rozpočtu a začal prop~gacmFPrac~: 

' , h kt .' sem mel ve rancu Něco málo znamyc. ' er~hJ b t 1905/1908 
od rvého a druheho sve o po y u . r 1~11 Paříži bud' zapomněli nebo

v 

zmIze 1 

: obzor:' Oficiálních styků j~~mh n~m~ a
pr

::: 
1 jsem se vůbec podle naSlC zasa, v 

r?va , h o celou dobu války, pokouset se 
tlkovanyc:: p 'k t' . d t V hto vrstev, aby-

v dčasne prom nou 1 o ec 1 ' 
~h~m nezačali jednání, pokud věc~ ke~yly zr:e~ 
a pokud jsme politicky a mravn~ omu 
měli dostatečně silného postavem. 

Zbývaly mi tudíž dvě cesty: . v' m 
a) Prostředí profesorů ze Sor,bonny" Je~ Jse

E d dřívějška poněkud znal: byh to ze1i?na .: 
Do , A Meillet· E, Durkheim, C. Boug. e, ~OJl 

ems,. y' ' k L Eisenmann, )enz za 
b~vahlí Pt rdo~~hr~ Dij~~u b~l tam profesorem a 
myc s ~ nc , k 'h o Rakousko-

th!r:ku Ja:ajíX::{O~ :::~ th~~ ~ %že ot~zce~ 
Nyní jsem s ním vstoupIl skrze asary a 
Denise v přímý styk. d ku 1907 

b) Prostředí socialistické, neboť o r? . r 
. byl v literárním styku s revueml socISa 1-
Jsem , I' t II Mouvement 0-stickými ("Revue Socla lS e , " , vkt _ 
"U) aI' m se s redakcemI a s ne e 

clah,ste a z~ . JS1;d . 'ko Albertem Thomarýml vedouclml 1 ~1, Ja 

sei:tč~i,~~:l~~dít J~áci v těcht0kPrOkstředhích~ 
. . ako znalec ra ous o-u er 

;kt~h ~~~:~ka;fid~!en b1, inf?,:}a~níR:k:~:~~ 
lení ministerstva valky. , a PdTlskel d o a doku-

' h zprav o a u 
se sI!0ustou, novy doval pÚně rakousko-uhe~-
mentuj on sam ~ e 1 často k událostem vy_ 
ské noviny vk Phtretďva byl jejich bližším pozo
kladu od neT Ok ?, o dostal hned první mě-telem a Jsem se "t 
r?vad 1" dO ležitého styku s mmlsters vem SIC o ve ml u 

války, ., d 1 po prvé s prof. D 30 září 1915 Jsem Je na , B 1 
ne. o b užší spoluprace. y o 

Eisenmann,em ? zp~so b~du dodávati při příIe-
zejména uJednano, z~ , ro ministerstvo, 
žitosti Eisenman~ovl zPdr~lY t P h Hned potom 
v ' klady a memOlry o u ~ os ec . rvé do 
d

Y 
2 října mě uvedl Elsenmann po p I 

ne k . f" álními kruhy ministerstva, kd~ b
R
Y o 

sty u s o lC~. k ' rotiakci proh a
jednáno ze)mkna ta še , o ~ch ve které měla 
kousku-Uhers u ve . vycar dr' Sychrava, Do .. 

'h t še orgamsace a. 1 • pOi~ a ~a ké hned od ministerstva povo em, 
sta Jse~ a v, d'l . 'lky novin z Rakouska a 
abych Sl zan, 1 zasl, d dra Sychravy ze 
Německa, kmh a ~prdv, ~akže i styk s vlastí, 
švýc~r atd. ce~.topua~rž:kn;~ činnost, byl rychle nutny pro naSl 
navázán. 

389 



Využiv dřív~j~ích styků s Albertem Thoma
sem, ~e~dy mln:strem pro munici, dostal jsem 
se neJdnve k nem~, a brzo poté dne 16. října 
k p~~!. R09,:esovl, Thomasovu osobnímu se
k,retan v. m~n~sters~vu muničním, a tím do stá
leh<;> ~poJem 1 s bmto úřadem. Zároveň naši 
socialIsté v pařížském českém spolku R 

t '" v'd I' " ov-nos. 1. ~a ~ 1 mne. o veřejnou přednášku pro 
~oclahshcke orgamsace francouzské Souhl '1 
J l V'd 1 ' . aSI 
se!ll' a e z,a. a. Jsem také řečníka francouz-

skeho. Ob:ahl Jsem se na socialistu-publicistu 
P~ula. LOUlse. (znal jsem jej dříve jako autora 
hlstone

v
• dě!n~ckého hnutí ve FraLcii) a žádal 

ho o pnspe~l1. P~uf ~?uis byl tehdy redakto
rem v v ,,~~bt P~nslen pro otázky zahraniční. 
K prednasce doslo a Paul Louis dobře mluvil 
o, Rakousku a proti Rakousku; Hm bylo zís
kano nové prostředí, ve kterém se také aspoň 
trochu dalo pracovat. 
t P,:ul \~)Uis, jsa překvapen mými referáty o si-
ua Cl v ak.ousko-Uhersku, doporučoval vřele 

abych mluvIl s někým ze zahraničníh " ' 
st:rstva. Odkázal mě na svého známéh o tmhr:r 
vhv~ého úředníka l'Hermita J' enž m v tOk' , ed y 
16 I t d V" 1 ' e a e ne . lS opa u pnJa a se mnou jednal o věcech 
r~k?,usko-~herských. Tyto začátky neměly hned 
vetslho vysledkuj pro mne neznámého .. 
bylo t v k d o I v' " CIZInce ovsa, u eZlte zahájení styků a otevření 
cesty, kter~ pa~ soustavnou prací a dalšími 
styky se stale VIce a více rozšiřovala a pone
nahlu umožňovala opravdové vy' sledky por 
tické. 1-

, Souča~ně jsem se dostal tehdy do styku s jed-
mm z tech, kdo za války naší věci ve F .. 

k , I' l'k 1 ranCll pro az.a 1 ve 1 é s užby: s Augustem G . ne S " k auval
v m .. eznamlV se e konci září roku 1919 se 
zurnahstou P. Quíriellem u· mall'rve L St' 1 

d v .. v h . nmp a 
poz eJl nase o vyslance v Belgii byl jsem jí~ 
u:yeden ~~ Gau,::a~n~vi dne 10. listopadu. krátce 
pred naSlm verelnym vystoupením proti Ra
kousk~-Uhersku; chtěl jsem získati Gauvaina 
aby přI t~to vpří!ežitosti napsal něco o naší věci: 

Gauvam, redltel zahraniční politiky v Jour
nal d~,s Débats", náleží k těm publicistEm ve 
F rancll" ~~e~! od prvního počátku války dobře 
~~choplh Jej! význam a smysl. Znal dobře po-
lIhku rakousko-uherskou a nevadilo m v • 

ľ t V k' u, ze Je v lS e onservabvním s tendencemi katolickým' 
By! ,od p,očátku až do konce k Vídni a Buda

1
: 

pesh ~eu?rosný, n~boť v nich viděl činitele 
odpovedn~ z~ vzn.lk~ války vůbec, Je také 

~ těmito styky y pařížském prostředí jsem 
kac~l ~ ,po~usIl s~ Je. soustavně rozšiřovat. Zís
v.~m pratele pomahah ostatně sami oddaně roz
SIrovat okruh našeho vlivu. Když pak v'v I 
d v, k š f' 'k pnse o naSI a ce te am , přistoupily k těmto zná-
mosytem ?a~ší styky v některých salonech a 
~ nek~:ryml osobnostmi politickými a později 
1 s vOJaky. 

Zn~je ,sit~aci v Praze i v našem politickém 
pro,st.re~l vub~c a maje zkušenosti z "Maffie", 
umlml Jse~ Sl po d?hodě s prof. Masarykem 
pokud mozn.o pravIdelně zpravovat přátele 
v P;aze o vOjenské a politické situaci v zemích 
spoJeneckých. Viděl jsem sám, jak cenné služby 
prokazov~l~ ~ám každá sebemenší zpráva, když 
ls~m ~yl Jeste v Praze, a jak veliké to bylo pro 
nas vs~chny poyzbuzení, když jsme se dověděli 
a~tenhckx, co !e a co není pravda na rakous
kem a nemeckem zpravodajství. 

Vedl~v toh? ovšem jsem si byl také vědom 
fan~ashcnosh a přehnanosti rozmanitých ' 
ll~ŠIC~ . domácích nekritických nadšenců z{;avv. 
vldl~tl.l kvšecd~o jižj!.~ vojensky vyhráno a ~ro :I: 
po 1 lC Y avno JIZ rozhodnuto. 

.. ~oslal jsem tudíž hned po svém příchodu do 
l::Ivycar a do ,Paří~e, j,?kmile jsem se po situaci 
t~oc.hu rozhledl, sltuacní zprávu do Prahy Mlu
vd Jsem ,s ~u~kým vyslancem v Bernu Bibiko
ve~ (pam ~1bl~ovoyá ,byla Češka) a se Svatkov
~kym, s~ vsemI svyml novými přáteli v Paříži, 
cetl n,?vmy, pozoroval lidi a poměry a srovnal 
pak ,vse se z~rávami Masarykovými. Takto zís
fa~y. c~,~kovy obraz o situaci jsem odeslal v po-
OVl~~ :l)na 1915 do Prahy. Zpráva zněla sice 

nad:Jne, ale varovala před naší pasívností. Upo
zorn~vala.na to, že v některých vrstvách spoje
neckych , JSou

v 
z~lamáni nad naší nečinností 

do~a! dal.e" ze ceská věc není vůbec známa 
a y~!: Je ~e!mena nutno, aby přišli noví, význač
neJSI polIhkové z domova za hranice.") 

kl Text zprávy viz v knize dokumentu o Jed 'd k t t " • . - nou pro vz y ons a UJI o techto zprávách: 
L Byly. ~;n~slně psány někdy optimisticky, aby naši 

do;na byli JImi povzbuzení a neklesali na mysli v době 
vOJ,e~ských poráž~~ ~pojeneckýchí jindy zase trochu va
~m,ne, ,abych~.~ JImI ': Praze způsobili určitou reakci, 
. J. VlCe aktIVity prohrakouské a námI' zVa'd' • T' , . • any POSI,UP, 

,lm J:; Sl mo~no vys;,ětliti některá silnější s.lova jichž 
J~er::r c,,;s od. ,casu užIl, nebo jimiž jsem chtěl ~ěkteré 
veCl zdurazruh. 

, 2:.?hsahují ně~teré nepřesnosti bud' o vo'ensk 'ch 
pS~t,Slch ~ebo o d:plom,atíck,ých jednáních s o.b~u st~n. 

Ov aval J.s~I? zpravy, Jak Jsem je zvědělj neměl jsem 
ovsem am Ja vzdycky pramenů nejlepších, 

3. Omyl ~e vyskytuje v ~ěch nebo oněch detailních 
faktech, kdezto celkovou polItiku a liru" n .' , k '1'" 'I 1 aSI, spoJenec-

ou, 1. mu. :entra ních mocností určoval jsem vždy 
s~r,rnt ~rJnk c:elkem správně jsem hodnotil jednotlivé 
u a, os .t. l~a ,Jsem byl o všech hlavních událostech 
spravne a vcas mformován, 

Z , ~~~o m~la. ~urnahstu světových, kteří se od
vazd,lv u,ve~elmt. knižně své denní články o za
hra~1Cm SituacI za války beze změny - tak 
d?bre pronikavě dovedl soudit o událostech 
valky. ~tal se ,od první chvíle naším přítelem 
a, ~rok~zal nam ve válce služby výtečné' 
shbll ml ~a první návštěvy úvodník o naše~ 
~ystoupen~ a dovedl už tehdy správně ocenit 
cesk,?t; .o!a~ku. ~yl. to, tuším, tehdy, kdy jsme 
ne~eh Jeste styku, Jeden Z nejvážnějších ohlasů 
naseho , prvníh.o oficiálního vystoupení ve. fran
cou~sk~ a spojenecké veřejnosti vůbec. Od této 
chvlle Jsem byl ve stálém styku s redakčním 
~ruhe~ . "Journalu des Débats", jenž náležel 
zurnah~!lck~ ~ nejdůležitějším opěrným bodům 

4, Něk,te~é Vě.C,í opakují se skoro ve všech zprávách. 
~~ to. zeJ,m;na ~,ad?st, ~bychom my za hranicemi nebyli 
csavuo':.a~l n!,-s,lm; .polIbky doma, aby doma neustali cl revolucll! praCI, )ezto nám nedají ani Spojenci nic za
arr::rop' ahaby se, z~ každou cenu udrželo· stálé spoJ'ení 

meZI ra ou a naml. 

pro naSl pohhku válečnou ve Francii. . 
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5. fe.dnot1~vá svá poselství do Prahy uvádím obsahově 
nezmenenaj Jen stylIsticky a formově vykonal jsem tu 
a tam v textu některé opravy. 

Zprávu tuto i všecky své zprávy pozdější po
kládám dnes za důležité dokumenty, z nichž je 
možr''1 dosti dobře vidět hlavní rysy vývoje na
šeho hnutí, naše přání, boje a obavy, naše na
děje, úspěchy a radosti. 

Dr, Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 1. 
Praha 1927. 

... 
Š t e f á n i k. 

Při tomto pobytu v Paříži býval jsem stále se 
štefánikem. 

Štefánika isem poznal jako studenta v Praze; 
byl chudý, i staral jsem se o to, abych mu uleh
čil. Z Prahy se odebral do Paříže (tuším v roce 
1904) a stal se sekretářem na astronomické .ob
servatoři v Paříži. Byl vyslán na rozličné astro
nomické a yědecké práce a mise, jako na Mont 
Blanc, do Spaněl, Oxfordu, a pak do různých 
cizích zemí, do T urkestanu, Alžíru, jižní Ame
riky a na Tabíti. 

Podám některé zprávy, kterými činnost šte
fánikova za války může být charakterisována. 
Nebudou to zprávy úplné, snad v tom i onom 
i mylné; před tímto pobytem v Paříži neměl 
jsem, tuším, se Štefánikem za války ani písem
ného styku - osobně isme se nesešli, jen zná
mými jsme se občas dohovořili. 

Začal tím, že se u svého přítele, úředníka pa
řížské policie, hned na začátku války zasazo
val, aby se Češi, Slováci a slovanští občané vů
bec, pokládaní oficiálně za Rakušany, stali 
účastnými výhod, poskytovaných občanům spo
jeneckým. Brzy začal propagandu; umínil si 
každý den získat aspoň jednoho spojence pro 
naši věc. Přihlásil se dobrovolně do vojska; 
v roce 1915 se účastnil bitev na Aisně a u Yprů. 
Byl vyslán do Srbska jako letecký důstojník. 
V Albanii spadl s letadlem a přibyl z Valony 
na zvláštní torpédovce (koncem listopadu) do 
Říma, kde se seznámil s francouzským velvy
slancem Barrerem a pak se Sonninem. Já jsem 
ho brzy nato (v únoru 1916) v Paříži našel ve 
špitále po těžké operaci žaludkové. Jako astro
nom dobře se vyznal v meteorologii a v tomto 
oboru také vynikl za války tím, že na fran
couzské frontě zřídil meteorologické slaníce. 
Už před válkou byl naturalisován a měl tudíž 
jako Francouz přístup všude tam, kde se Ne
francouzí nepřipouštěli. Uzdravív se, odešel do 
Italie, aby tam pracoval pro nás; v létě 1916 
(v červenci nebo srpnu) jel do Ruska; tam měl 
příležitost jednat se všemi vojenskými autori
tamí a také s carem. Jako kuriosum uvádím, že 
mně car štefánikem vzkázal velmi přátelský 
pozdrav a vyzvání, abych ve své politice po
kračoval, a to v době, kdy v ministerstvu vnitra 
proti mně bylo využíváno Duricha. V Rusku 
štefánik měl (také od francouzské vlády) ulo
ženo paralysovat výstřelky Duricha a jeho ně
kterých lidí. Učinil pokus o dohodu s Durichem 
t. zv. Kijevským zápisem. 

Z Ruska zajel štefánik na konci roku 1916 
na frontu rumunskou, kde pro Francii zorgani
soval několik set našich zajatců {vypraveni 

v létě 1917}. Vrátil se v lednu 1917 do Ruska 
a na cestě do Paříže se zastavil u mne v L/m
dýně (v dubnu 1917). V Paříži měl tenkrát čas..: 
tější styky s Jihoslovany a Haly; sám také za
jel do Říma. V létě (v červnu-říjnu) byl v Ame
rice, aby získal dobrovolce mezi Čechy a Slo
váky - očekával veliký počet, ale v tom se 
zklamali v Americe pro nás získal Roosevelta. 
K jeho charakteristice budiž vzpomenuto, že 
na veliké schůzi v Carnegie Hall, konané 
v den odplutí do Evropy, byl zastižen bolestmi 
své zvláštní nemoci a byl dopraven na lod na 
lůžku. Pospíchal tenkrát, nemýlím-li se, do 
Italie. 

V roce 1918 (od dubna) byl opět v HalU a po 
účinné propagandě ujednal konvenci z 21. dubna 
a 30. června s Orlandem. Na podzim přišel ke 
mně dne 6. září do Washingtonu, jsa na cestě s ge
nerálem JanÍnem k naší armádě do Sibiře. 
V únoru 1919 vrací se z Ruska; na Sibiři pojal 
myšlenku, vojsko převést přes Turkestan k Čer
nému a Středozemnímu moři _. patrně dráha 
ruskou centrální Asií a anglické vojsko, operu
jící v přední Asii proti Turkům, vnukly tento 
plán. Ale uznal jeho nepraktičnost a v Paříži 
pak získal i Foche pro převoz Vladivostokem. 
V Paříži také mnohé přesvědčil, že Rusové jsou 
neschopní ofensivy proti bolševikům. 

Z jara 1919 se chystal přes Řím do otčiny. 
Měl v úmyslu promluvit s ďAnnunziem, zajel 
do Benátek, ale nenašel ho tam. Dne 4. května 
o~levtěl z Videmu - - týž den skonal na rodné 
pude ... 

Za pobytu v Paříži jsem se stýkal se štefá
nikem denně, často spolu s Benešem. Měli jsme 
příležitost všecky poměry a osoby ve spojenec
kých zemích, pro naše hnutí důležité,' probrat 
a ustanovit se na podrobném plánu pro další 
akci v budoucnosti. Tenkrát se jednalo v Pa
říži o to, aby Rusko do Francie posílalo vojsko. 
Rusové dělali veliké sliby (měsíčně 40.000) -
ale na konec přibylo Rusů nepatrně málo, a 
jak už. řečeno, na neštěstí; ruští vojáci byli jíž 
demoralisováni a tak přispěli k tomu, že jméno 
ruské ve Francii a u spojenců vůbec bylo zne
hodnoceno. Domnívali isme se tenkrát, že by
chom s Rusy mohli do Francie převážet také 
naše zajatce z Ruska - v tomto úmysle, schvá
leném francouzskou vládou, Štefánik se odebral 
na Rusko. Ze zpráv, které jsme s několika stran 
a také svým spolehlivým poslem už tenkrát 
z Ruska dostali, bylo zjevno, že ruská vláda 
nepřeje formování a posílání našeho voiska do 
Francie a že naši lidé jsou politicky a organi
sačně slabí. Musil tam tudíž z nás někdo jít. 

Dohodli jsme se dále, že Štefánik bude pra
covat v Italii, abychom i tam zorganisovali své 
zajatce, a bude-li možná, abychom je převedli. 
také do Francie. Plán byl, mít co největší akční 
jednotku na jednom bojišti, a ovšem byl plán 
další: že bychom se dostali se svou armádou 
a s voískem spojeneckým k ukončení války 
do Berlína a pak přes Drážďany domů. V Halíi 
si Štefánik získal, zejména v armádě, mnoho 
přátel, když na frontě z jara 1917 na horní Soči 
z aeroplánu vypátral silné rakouské oddíly, 
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o nichž Cadorna nebyl uvědomen a které by 
ho byly překvapily. 

štefánik také navázal styky s Vatikánem a 
styky ty po celou dobu války pěstoval; on, 
protestant, syn slovenského pastora, pochopil 
dobře důležitost Vatikánu pro nás ve světové 
válce. 

Štefánik naší věci svou propagandou velmi 
prospěl. Zjednal si záhy v Paříži kruh přátel a 
ctitelů; propagandu vedl více po způsobu apoš
tola nežli. diplomata a vojáka. Urovnal mně a 
dru Benešovi na mnohých rozhodujících místech 
v Paříži (k Briandovi a j.) a v Římě cestu. Vzpo
mínám-li na něho, vždy mi vyvstane v paměti 
obraz našeho slovenského dráteníčka, putují
cího světem; jenže tento Slováček prošel všemi 
frontami spojenců, všemi spojeneckými mini
sterstvy, všemi politickými salony a všemi 
dvory. Získal si vlivné přátele ve vojště - Foch 
od štefánika po prvé slyšel o nás a našem úsilí 
proti Rakousku. Ve vládě a úřednictvu měl 
ovšem také své' odpůrce. 

Štefánik byl politicky konservativnějšÍ; když 
jsem v říjnu 1918 ve Wasrungtoně dal prohlá
šení nezávislosti, nesouhlasil tenkrát s progra
mem, jak jsem jej v stručnosti formuloval. Míval 
obavy, že bychom republiku důsledně demokra
tickou nedovedli úspěšně organisovat a vybu
dovat. Avšak po nějaké době uznal správnost 
mého kroku a svůj protest odvolal. 

Vadila mu neznalost poměrů v Praze a osob i 
politicky nebyl vždy dost pohotový. Kyjevský 
pakt byl formulován tak. že by se na př. mohl 
vykládat jako program národnostní, ačkoli jsme 
stále zdůrazňovali právo historické. Může mu 
být omluvou, že se toho nedopatření s ním do
pustil i {>osl. Durích, Ani na Sibiři nebyl poli
ticky dost prozíravý, jak dosvědčuje nepoznání 
pravé situace ve vojsku, nepoznáni našich i rus
kých lidí (Kolčaka), 

Mne osobně štefánik měl až dojemně rádi 
splácel jsem mu jeho oddanost a za jeho pomoc 
v našem odboji jsem mu byl vděčen. Zasluhuje 
vděčnosti nás všech. 

T, G Masaryk: Světová revoluce. Praha 1925. 

Ustavení a organisace Národní 
rad y. Cen tra I i s a cer e vol u ční 

p r á c e V Pař í ž i. 

štefánik hned od počátku zdůrazňoval nut
nost rychlé organisace politického ústředí i po 
stránce formální. Příliš volná a primitivní forma 
Zahraničního výboru ovšem ani mně nedostačo
vala. štefánik se obával zejména osobních roz
porů a chtěl jim tím předejíti. Ostatně přede
vším důvody běžné politické psychologie nás 
nutily, abychom otázku rychle řešili. Spojenci 
všichni - i Francie - nás jako národ, naše cíle, 
plány a ideje vůbec neznali. O našich koloni
stech a emigrantech měli úsudek politicky cel
kem nevalný; uznávali je sice většinou za lidi 
hodné a dobré vůle, ale dávaH nám najevo, že 
mají obavy, že se mezi nimi mohou snadno 
skrýti nepřátelští agenti, že isou v emigraci 
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zřídka lidé, kteří mají dosti politického úsudku 
a schopností, že jsouce bez styku s vlastí, ne': 
mohou znáti dobře poměrů. My sami jsme vi
děli, že politické vystupování emigrace jménem 
národa je nebezpečné, poněvadž Spojenci vůbec 
pochybovali o jejím právním titulu k takovému 
vystupování. A ježto emigrace svou situací 
mravní a hmotnou ve státech spojeneckých 
byla úplně závislá na spojeneckém prostředí 
i svými disposicemi celkovými měla a musila 
míti vždy sklony k radikalismu - jako konec 
konců každá emigrace - nemohla býti pravým 
obrazem situace ve vlasti; politické vrstvy spo
jenecké byly si toho všeho plně vědomy. 
Měl jsem ještě před příchodem prof. Masa

ryka do Paříže o těchto věcech dlouhé roz
mluvy se štefánikem. Viděli jsme jasně podle 
poměrů ve Francii, že nutně potřebujeme orga
nisace, abych se tak vyjádřil, legitimních zá
stupců národa, přišlých z vlasti, pevnou, před 
Spojenci ze všeho odpovědnou, neměnící se, 
skládající se z politických osobností a dávající 
spojeneckým vládám dostatečné mravní a poli
tické záruky; viděli jsme ovšem také, že vlády 
spojenecké dovedou ocenit, je-li v koloniích po
řádek a svornost, konají-li kolonisté své povin
nosti vojenské jako obyvatelé domácí, nevy
stupují-li nevážně a příliš náročně s velikými 
gesty, intervencemi a cíli politickými. V roz
hovorech některé vrstvy oficiální dávaly nám 
i to otevřeně najevo. 

Prof. Masaryk, jak jsem již uvedl, z jara 1915 
zvláštním oběžníkem v tom smyslu vytkl úkoly 
kolonií a určil také jejich vztah k politické akci 
československé. Naznačil jasně, že kolonie bu
dou musit přenechat vlastní politickou a vo
jenskou činnost řídícím pracovníkům, přišlým 
z vlasti, poněvadž jen ti budou míti opravdovou 
politickou váhu v očích spojeneckých vlád; ko
lonie se musí omeziti na svou činnost místní, 
spolkovou, podpůrnou a vnitřně organisační 
(konsulární) . 

Dlužno uznat, že až na malé výjimky toto 
stanovisko, byť po jistých bojích, bylo uznáno, 
a že naši kolonisté v cizině ukázali mnoho 
smyslu pro národní povinnost a disciplinu, po: 
litické pochopení a v otázce dobrovolmk,! 
i mnoho obětavosti, čímž naší věci prokázah 
opravdové služby. Veliká kolonie americká do
stala však vývojem úkol docela speciální -
opatřit revoluční akci finanční prostředky - a 
také kolonie ruská hrála úlohu zvláštní. O tom 
se zmíním ještě později. 

Projednávali jsme tyto věci za přítomnosti 
prof. Masaryka v Paříži. Byli povoláni také 
post Durich, dr. Sychrava a inž. Plesinger-Bo
žinov ze švýcar. Konečně bylo ujednáno, že na 
místě Zahraničního výboru československého, 
ne dost pohyblivého a příliš závislého na pomě
rech v koloniích, bude ustaveno nové ústředí, 
které hude míti sídlo v Paříži. Paříž byla zvo
lena z důvodů jsoucích nasnadě: ve Francii 
byla hlavní fronta vojenská, Paříž byla do 
značné míry politickým, diplomatickým i vo
jenským centrem všech spojeneckých zemí; a 
podle toho bylo možno očekávati, že válka 

bude rozhodnuta i pro nás na západě, ve 
Francii. , bl' 

Po dlouhých úvahách nový organ ,y na~van 
Československá národní rada .(Con~ell ~aho~al 
des Pays Tcheques).*) Pevnos~l a s!alosh org~nu 
jako korektivu proti pohybhvosh ~ rozp!yle
nosti hlavních členů Národní rady me!o ?yh do
saženo tím, že byl zřízen stálý generalm sekre
tariát, sídlící v Paříži, ~entru ce~~ ~kce. Se~re: 
tariát, permanentní, stale fUz:gU)lCl, ex~kuhvm 
orgán byl myšlen jako výraz Jednotnosh, a ,pev
nosti 'celého hnutí vůči spojeneckým vladam ~ 
iejichveřejné~lU míněn} a sous~ře~~x:ý b~d cele 
akce jak vůči Spojencum, tak,~ VUCl ~aslm vo
jákům a kolonistům ve Francl1; ~nglll, ,Rusku, 
Americe, italU, Srbsku a neutralmch statech. 

Prostředkujíc zprávy, udělujíc instrukce a 
soustřeďujíc celou akci v Paříži, Národní rada 
a její sekretariát jako, stálá in~,tituce stal. a se 
později opravdu prakbckým p~Jlt~em me.~~ na
šimi koloniemi, mezi našimi ~aJat~l.' . p~z~eJl vo
jáky, a také mezi vedoucím! p~hbc~~ml o~o~: 
nostmi. Přes to, že isme v prvm c.h:':lh ne~V1deh 
dosahu těchto opatření ve všech Jejich dU,sle~: 
cích, ukázalo se, že koncepce bY:I~ spra,:na, 
z Národní rady a z jejího sek:~tartatu vv~v:~ul 
se pak orgán, jemuž se v, n~~l, revolucm cm-
nosti dostalo významu vymkaJ1clho. . 

Tak byla konstituována v únoru 1916 ees.ko
slovenská národní rada, Předsedou byl, ovse~ 
prof. Masaryk, mís~op~e~sedou pO,sl. purtch, z~
stupcem Slováků Stefamk, generalmm sekreta-
řem Beneš, 1.' ", 

O členství v Národní radě a oda Slm JeJlm vy-
budování byly mezi námi v Paříži jisté ~ázo
rové různosti. Bylo totiž nutno :počít~t s :a~?~ 
osobností v koloniích, které hraly vyzn~cneJsl 
politické úlohy, štefánik chtěl vě<;, zařídit ~ak, 
aby se mohli vedoucí lidé v kolonnch poklada~ 
teoreticky také za členy Národní rady; v pra~sl 
však pokládal za nutné, aby ~ystupovaly )e;t 
řečené čtyři osoby jako V~dOUCl a odpove~t;e. 
Hájil jsem stanoviska, že Je nutno pro obhze, 
které by stále působil v kolo~ií::h, vý?ěr osob 
pro členství Národní rady, :vy~eslh otazku ?O
cela jasně a striktně; buď Je Jednou P;,o vzdy 
omeziti jen na řečené osoby, anebo urclt hned 
definitivně další osoby z našeho hnutí a z k~
lonií, které se stanou členy N~rodnÍ ~~dy. So~dd 
jsem, že se jen tak dá předejít d~lslm ~por,um, 
tím spíše, že jsem stále přece Je~ ocekaval 
z vlasti další politiky, kteří se měh pak aut~
maticky státi řádnými člven~,~árodní ~ady.~l
nak jsem vůbec zásadne hajll sta;tovlska" ze 
odpovědní političtí čin~telé nemalí pochazet 
z kolonií, nýbrž z vlasb, . , 

Ostatně už tehdy jsem viděl obtíže .~e~1 JIho
slovany a mezí Poláky: mezi četným1 )eJ~ch p~
litickými osobnostmi byly spory osobm a ldeo:,re. 
a toho jsem se bál i u nás, zejména pokud sl~ 
o naše kolonisty, zvláště v Rusku. Proto take 

*} Slovák štefánik hájil termín "desPays ~cheques" ~ 
českých zemí, nechtěje se zřetelem k naproste nezna}o~ti 
věcí slovenských v zemích spojeneckých pod~rhova;tlm 
otázky slovenské komplikovat náš politický boj. Obava} 
se že by se tomu nerozuměla a že by toho dokonce zne
uŽili odptirci proti nám. 
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jsem hájil zásady, že je nutno vůbec. soust~edit 
vedení v rukách málo četných a že Je takb;ky 
správné, aby v každém středu naší akce v Je~
notlivých zemích spojeneckých by!a~ pokud. Je 
to možno, jedna vedoucí os~ba, jez by, mela 
aspoň formálně úplnou odpo.vednost z cele vakce 
v příslušném stát~. C.htěl Jsem,. aby se rekl<? 
hned na počátku Jasne a aby predstav~, ktera 
časem vznikne o Národní radě ve v,rstvach .~po
jeneckých, byla něco stálého, pevneho, spoclva: 
jícího na důvěře ve stálé, neměnící se osobnost! 
vedoucí. 'k 1 f' 

V praksi se uplatnilo toto stanoVlS o, a e .0 1-

ciálně nikdy to jasně řečeno nebylo. Je ~?Zr:~f 
že isem někdy svou teorii př~hnal a sna~ Jl pn
liš stroze uplatňoval. JakéhOSI kompromIsu bylo 
dosaženo na konec tak, že v Rusku a ~m~rtce 
byly zřízeny odbočky Národní rady! v nlchz ye,
doucí osobnosti našly rámec k sve spolupraCl. 
Celkem však zejména v Paříži Národní rada 
stala se kolektivem, v němž s,e kaž~ý spol~1?ra
covník na konec dobře uplatml a mel spoluucast 
a zásluhy ve všech jejích úspěších. 

" 

úkolem naSlm bylo zasáhnout organisa~ně 
všecky spojenecké i důležité neutrální z~me a 
sjednotit v centrální organisaci všecky nase to-
lonie i akci zajateckou a vojenskou. P?dle t>, ~. 
zda se to zdaří, bude se v zemích spojenec yc, 
posuzovati politická síla a zralost našeho hnut!. 
Proto tolik záleželo na organisaci Nár?dní rady. 

V Paříži jsme si byli dobře vědomI toho, ze 
je třeba co nejrychleji a nejlépe vyb~dovat ~en: 
trum v Paříži, které by formálně v? ef~k.bvne 
vzalo pevně do rukou veškeru ~asl. polI.bku a 
diplomacií, jakož i celou orgams~cl vots~a a 
vnutilo se pak Spojencům: P;ot~ Iv ,:~vz:e JS~,e 
rychle naší organisaci dal! dustOjne)Sl r.az; Zn-
d 'I' . m celkem dost slušně representacnl kan-

1 1 JS e 1 h '. d " 
celáře, já jsem se ujal pravid,,: n~ ,~ ura ova~l 
v generálním sekretariát~, oznaml-ll )s;ne to o,h: 
ciálně všem našim kolonnm a zacah Jsme P~ic~ 
koncentrační a centralisační. ~ro,tože m?r~ m 
autorita Masarykova nebyla m~ym popu:.,;;ta! 
nebylo s počátku obtíží ani ,!, zasa~mm ,Prljeb 
autority generálního sekretarlatu Narodm rady, 
Výslovného uznání vůdcovství M~saryko,v~ h 
Národní rady dostávalo se n~n: ~d Jed~othv'y~_ 
činitelů zahraničních, ať clvdn~ch v ať VOle 
ských, teprve postupně, ale moralne ':,edem to 
bylo uznáváno od prvního vystoupem na ve-
řejnost. , . 

Jak jsem řekl, byly obtíže s kolomeml .?
s členstvím Národní rady. Tu byl proces dVOJI. 
Především šlo o to, aby byly v jednotlivýc~ stá
tech vytvořeny jednotné centrální ~rg,anlsa,ce 
našich kolonií a pak aby tento centralZ:1 orga~, 
mallCl kompetenci jen pro V~C! k<?lome; poh
ticky se podřídil vrch;tí ~utonte Na~o~m rady. 
Ve věcech dobrovolmckych ponechayana VO!
nost koloniím věci zajatecké a orgamsace ~oJ
ska jako otá;ky vysoce politické vyhrazov,an>:" 
byly od první chvíle Národní radě. Tento vyyoJ 
byl uskutečněn poměrně rychle ve F~ancll 3! 
v Anglii, i když se déle táhly některe menSl 
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spory a žárlivosti o politické kompetenci Ná
ro~n~ r~dy., Kol0n!e, konající svou organisační 
p,racl I?:stru, podp~~ou ~e styku se zajatci, vo
laky,. urady. a

y 

vere}nosh maně přecházely do 
pOMlky. SteJne byla situace snadná v HaHi kde 
bylo krajanů našich málo, a ve státech ne~trál
~íc:h, kde isme .rádi přijímali spolupráci našich 
hdI, a~e ,nemohhjsme p~~ustiti jejich přímé za
~ahovaru do naslch pohhckých a zejména vo
Jenských věcí v zemích spojeneckých. 

y V e Francii se podařilo sjednotiti nejprve 
vsecky naše příslušníky (asi 2000 lidí) v jed
notnou centrální organisaci pařížskou. Organi
s.ace ta pečovala o občanskou ochranu našich 
hdí a o hospodářskou jejich podporu. Organi
sovala asi 700 československých dobrovolníků, 
sloužících v cizinecké legii, o které se svým se
kretariátem usilovně starala až do doby, kdy 
do?rovolníci přešli do národního vojska. V práci 
sve ~yla podporována některými našimi přáteli, 
Derusem, Gayem, senátorem Louisem, Marti
nem, S~nsboeufem. Regamyem, později Lebo
nem a J. Od doby, kdy se vedoucím činitelům 
kolonie podařilo získati pro Čechy a Slováky 
zvl~štní občanský režim jako pro Alsasany a 
Polaky, vykonávala kolonie jakási práva kon
sulární. 

Jako všude jinde byly i v této kolonii spory 
a různ~. tábory .. Vedoucí činitelé právě tak jako 
v AngIn, Amence a Rusku přeceňovali na po
čátku vál~1' své síly a pokoušeli se dělati vy
sokou polibku, prohlašovali sesazení Františka 
Josefa a ustavení republiky Československé 
zak~ačovali v ministerstvech atd. V tehdejší si~ 
tuacl bylo to dost přirozené. Rozvojem akce šlo 
o to, jak ponenáhlu a bezbolestně nahradit im
pro visa ci politických amatérů, kteří měli jinak 
dobrou vůli a vykonali dobrou práci, organiso
vanou činností politických činitelů z vlasti, sku
tečně povolaných k politické práci. 

Proto po ustavení Národní rady v Paříži na
stalo jisté napětí, které však nikdy nepřešlo 
v otevřené spory, ježto pařížská kolonie od 
prvních počátků uznávala autoritu a vůdcov
ství prof. Masaryka. Jistý odpor proti sekreta
riátu Národní rady a proti mně se jevil v první 
době, nežli se sekretariát kolonii vnutil vý
s.ledky své práce. Byl to přirozený projev dva
hty a kompetenční spor. Vyhýbal jsem se kon
fliktům, ponechával jsem kolonii dosavadní její 
činnost dobrovolnickou, charitativní a konsu
lární, čekaje na vhodný okamžik, kdy bude 
možno vzájemný poměr upraviti přesně. V prv
ních počátcích nebyla to pro mne situace vždy 
snadná. Čím více Národní rada získávala vlivu 
stykem s úředními vrstvami a čím více nabývala 
významu jednáním o armádu a zajatce tím více 
kolonie ustupovala a automaticky ~řestávala 
prováděti politiku. štefánik styků s kolonií ne
pěstoval. 

Od chvíle, kdy Národní rada dosáhla sou
hlasu s postavením armády ve Francii, vyjasnil 
se poměr ke kolonii takřka úplně. Starala se 
postupně jen o své vlastní zájmy a o potřeby 
dobrovolníků z kolonie. Na konec došlo k pevné 
dohodě o spolupráci, takže kolonie podporo
vala velmi oddaně, zejména od jara 1918, čin-
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nost Národní rady. V létě 1918, když se fran
couzští dobrovolníci připravovali k přechodu 
z cizinecké legie do naší armády, byla i poli
tic~~ stránka našeho dobrovolnidví i agenda 
pohhckokonsulární přenesena do Národní rady. 
Sekretář kolonie J. Skalický, oddaně celá léta 
v kolonii pracující, téměř s celým svým inven
tářem přešel do Národní rady, která, jsouc 
opravdovým úřadem, vyvíjela se postupně v mi
nisterstvo. 

Když pak sestavena byla zatímní vláda, byl 
celý vývoj dokončen: kolonie se opět ujala své 
úlohy krajanského centrálního spolku a všecky 
její potřeby u francouzských úřadů obstarávaly 
kanceláře Národní rady. Vedle centrální ko
lonie působil v Paříží "Sokol" a sociálnědemo
kratický spolek "Rovnost", byla založena Liga 
franko-československá, obchodní komora atd. 
Někteří členové kolonie prokázali naší národní 
věci velmi dobré služby. Byl to především vedle 
dlouholetého pracovníka v pařížském "Sokole" 
Čapka mistr F. Kupka, svým vzácným příkla
dem působící v práci pro armádu, dále členové 
kolonie Boža Umirov, Skalický, Strimpl, Svo
boda, Javůrek, Jackel, Kepl, Veselý, Smutný, 
Krnka a j. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 1. 
Praha 1927. 

Ev rop a a S love ti s k o. 

V komplexu problémů, které vyvolány byly 
nutností rozbití Rakousko-Uherska a střední 
Evropy, připadá otázce slovenské důležitost 
prvního řádu. Z otázky, která před válkou za
jímala v Evropě většinou jen milovníky lido
vého umění, cestovatele a filantropy, stala se 
důležitá otázka mezinárodní. Podstata rakousko
uherského problému je dnes v tom, má-li být do
puštěno, aby Němci a Maďaři nadále, po pří
padě i po úplné porážce dualistické monarchie, 
ovládali a zneužívali středoevropských Slovanů 
k svým výbojným cílům, a má-li jim ponechána 
býti neomezená moc na teritoriu, tvořícím most 
k orientu a zabezpečujícím vládu nad Evropou, 

V principu je dnes již otázka ta rozhodnuta. 
Vítězní Spojenci dnes již vidí, že spáchali by 
hřích na sobě samých a na lidstvu, kdyby chtěli 
respektovati dynastické zájmy Habsburků a po
chybné státní tradice rakousko-uherské. Jde 
o rozbítí německo-maďarského spolku na pocl
robení Evropy a utvořeni poměrů nových, které 
poskytly by nejpevnější záruku, že zločin, spá
chaný vyvoláním světové války, nebude se opa
kovati. 
Němci a Maďaři musí býti odkázáni do hranic 

vlastních svých sil; zneužívání slovanského lid. 
ského materiálu navždy musí jim býti zabráněno. 
Na druhé straně národy Rakousko-Uherskem 
dosud potl~čené a zneužívané musí být nejen 
osamosta~n~ny, a~e též učiněny tak silnými, aby 
mohly byh prohvahou přirozené aliance ně
mecko-maďarské a aby případným jejím útokům 
mohly odolati a byly co možná nejsilnější 
hradbou proti německému tlaku na východ. 

Ze všech těchto předpokladů nezbytně a lo-
gicky vyplývá rozbítí nejen Rakouska, nýbrž 
i Uher - a osvobození Slovenska. Bylo by ne
smyslem a hříchem na zájmech Evropy, rozbíti 
Rakousko a nechati Uhry, učiniti samostatný 
stát jen z Čech, Moravy a Slezska a nechati Slo
vensko na pospas Maďarům. Znamenalo by to 
oslabování onoho prvku, který má být osvobozen, 
aby byl strážcem míru, a posilování nepřítele, 
odpovědného z války, připraveného při první 
příležitosti k novému atentátu na klid Evropy 
a bezpečnost svých sousedů. 

Jsme dnes již tak daleko, že Evropa, ta 
Evropa, která bude rozhodovat, rozumí již to
muto nebezpečí a politickým nutnostem z něho 
vyplývajícím. 

Osvobození Slovenska, rozvinutí a využití jeho 
. ohromných, kulturních, hospodářských a vojen
ských možností k posílení Československého 
státu je mezi těmito nutnostmi na prvém místě. 

Evropa dnes ví, že Slováci a Češi jsou jeden 
národ, cítí se jedním národem a chtějí být 
jedním národem. Rozděleni jedni od druhých, 
neodolali by spojenému náporu německo-ma
ďarskému. Sjednocení znásobí jejich síly, učiní 
je činitelem hospodářsky, vojensky a kulturně 
nesrovnatelně silnějším, než jsou a mohli by 
býti rakouští Němci, Maďaři, Bulhaři neb Ru
muni. Nejde tu jen o právo, o princip, nýbrž 
o příkaz zdravého rozumu a evropského zájmu, 
Vědomí toto získává si půdy tou měrou, jak roz
plývá se ponenáhlu legenda o antagonismu Ma
ďarů proti Němcům. Politická koketerie Maďarů 
s Francií a Anglií byla vždy podvodem, vypočí
taným na nevědomost. Natropila mnoho zla, ale 
dnes již není nebezpečím. Nutnost osvobození 
Slovenska vidí se dnes, nemluvě o Rusku, stejně 
v Anglii i ako ve Francii. Osvobodit čechy a ne 
Slováky, bylo by nejen nespravedHvostí, nýbrž 
i politickou chybou, nenapravitelnou ve svých 
důsledcích. Maďaři svým pokrytectvím a intri
kami nedocílí, aby chyba tato byla učiněna. 
Nikdo rozumný nepředstavuje si dnes samo
statného Československého státu bez osvoboze
ného Slovenska. 

Vynikající francouzský pubHcista André 
Duboscq, redaktor zahraniční rubriky časopisu 
"Temps", počal právě uveřejňovati v "Paris 
Midi" řadu článků o "uherském omylu", a 
(v čís. P. M, ze dne 10. července) praví mezi 
jiným: "Nepostačilo by nám, aby Uhry řekly, 
že se chtějí od Rakouska odděliti, nebo, nebylo-li 
by jim to možno, že vzdávají se své dosavadní 
politiky, aby získaly si shovívavost vítězů. Ne
můžeme zapomenouti, že četné a různé národ
nosti v uherském království trpěly pýchou a 
ukrutností Maďarů, že národnosti maďarské ne
snášely jho maďarské proto, abychom ve chvíli, 
kdy mohli jsme umožniti svržení jha, nevykonali 
svou povinnost." 

Toto je dnes výrazem míněni rozhodujících 
vrstev ve Francii, v Anglii i v Rusku, a mínění 
to se upevňuje tím více, čím je patrnější, že 
Maďaři přese všechny své pokusy, přesvědčiti 
důvěřivou západní Evropu o své antipatii proti 
Němcům, jsou těsněji než kdy jindy spiati s Ně-
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meckem, vyvolali a vedli s ním válku, budovali 
plán střední, německo-maďarské Evropy, sou
hlasí s utvořením celního spolku a reální unie 
s Německem a jeho pomocí chtějí ovládnouti 
Balkán. 

Maďarští agenti ovšem neskládají zbraň. Ma
névry tak zvané oposice, určené ke klamání 
Francie a Anglie, znova se objevují. A nesmíme 
zapomínati, že zbývá jim na konec ještě jeden 
argument proti osvobození Slovenska a proti 
utvoření československého státu: jak,.. proti 
Jihoslovanům používají argumentu, že Srbové 
a Chorváti isou různými národy, s různými 
zájmy, tradicemi a civilisací, tak snaží se Čechy 
a Slováky rozděliti. Jako chtělo Rakousko jednu 
chvíli zlákati a oklamati Čechy, tak i Maďaři 
chtějí oklamati Slováky, poštvati je proti 
Čechům, přesvědčiti je i o českém nebezpeČÍ, na
slibovati jim autonomii, školství a všemožné 
ústupky. Dovídáme se právě, že uherský mi
nistr vyučování pokusil se v poslední době o po
dobný podvod návrhem i akéhosi zákona o vy
učování slovenštině na středních školách. Je 
pozdě na takové manévry, a nikdo méně nedá se 
jimi oklamati než právě Slováci sami. 

Jsme dnes naprosto jednotní. Češi a Slováci, 
mající za sebou vítěznou Evropu, pevně a uvě
doměle jdou k jednomu společnému cíli, a nic 
nemůže jich od postupu tohoto odvrátiti. Slo
venská otázka je otázkou českou a naopak j nelze 
řešiti jich odděleně. Slovensko, které dalo již 
našemu národu tolik vynikajících mužů, přinese 
osvěžení české kultuře, obohacení a očištění 
českého jazyka; bude naší hranicí s Ruskem. 
naši cestou na slovanSKý a italský jih. Spojení 
s Čechy přinese Slovensku nejen úplnou svo
bodu, nejen zjedná veškerá práva jeho krásnému 
jazyku, ale bude mít v zápětí i skvělý rozmach 
hospodářských jeho sil. Svým přírodním bohat
stvím a svou geografickou polohou stane se 
mocnou oporou československé státní moci. 

Jsme a budeme jedním národem a je pro nás 
velikou radostí, že i za hranicemi a zejména 
i zde v Paříži, v centru spojenecké diplomacie, 
pracujeme dnes, po příchodu delegátů americké 
Slovenské ligy, ruku v ruce k společnému 
ideálu. 

českosl. samostatnost 1. 20., z 8. července 1916. 
Dr. Lev Sychrava: Duch legii ll. Památník odóoje. 

Praha. 

Proč jsme dělali revoluci;> 

Není snad na světě státu, kde bychom neměli 
naše kolonie. Hospodářské poměry vyháněly 
statisíce našich lidí do světa, kde hledali větší 
skývu chleba. U mne příčina jiná. Patřil jsem 
k mladým dělníkům, kteří po vyučení byli plni 
touhy poznati cizí kraje, cizí národy, naučiti se 
cizí řeči a novým pracovním metodám. První 
cesta vedla mne do Vídně, která mne však ne
mohla ani nadchnouti, ani hospodářsky upou
tati. Naopak, těžce i sem cítil ponížení, kterému 
byl český lid tam žijící vystaven. Mnohok:áte 
jsem byl rozhněván nejen na Vídeňáky, ale 1 na 
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naše vlastní lidi, kteří v kavárnách a hostincích 
tleskali komikovi, zpívajícímu posměšné kuplety 
na českého Vaška. 

v Schaffhausenu a okolí žijící Čechy v krajanský 
spolek. ,Z,: S~ého dřívěj šího působení j sem došel 
k p<:zn~m, ze tam, kde naši vystěhovalci jsou 
sdru~em ve spolky, tam jest život, kdežto tam 
kde JSou ponecháni sami sobě - tam živoří ~ 
národnostně se ztrácej í. 

. Déle jak rok js~m ve Vídni nevydržel. Vrátil 
J sem se zpět do Cech, pracoval kratší dobu ve 
sm~šeném území a pustil se do Německa. N ě
kohk letních měsíců zůstal jsem v Plavně. Touha 
hnala mne dále, a tak jsem se ocitl najednou až 
:' Porýn~ku vS ú~ysle;n, zůstati zde pouze něj aký 
cas. Avsak clovek mIm a poměry mění. Krásný 
D~v~se!dorf r;ij ak neodpuzoval a slušné hospo
da~skve pom:ry také nebyly příčinou k rychlé 
zmene. V N emecku bylo možno odborně se zdo
k~na1it~. ,Podivoval jsem se sebevědomí němec. 
kyc~ ~ldl, které mnoha našim lidem scházelo. 
ProtIvtlo se mně však sebepřeceňování vlastnost 
to v~t.~iny německého lidu, která se' mu stala 
pozdep osudnou. 

Porovnání mezi poměry ve Švýcarsku a 
Rakousko-Uhersku bylo nejlepším prostředkem 
k zrevolucionování ducha, Mladí vnímaví kra
j ané podivovali se ne; en přírodní~ krásám malé 
helv~ts~é republiky, ale ještě více jejímu demo
kratickemu zařízení. Třídní rozdíly v Rakousko
U:hersku aNěmec~u příkře vystupující zde ne
bIly_tak d.o očí. v1!pl~á politická volnost, úplná 
svoboda tisku: zadna censura, žádné zákazy. 
~eferendum a lidové hlasování - poslední to 
mstance v rozhodování o zákonech. Proto vy-
soká politická vyspělost. Veřejné schůze klidné 
a jednání věcné. Státní úředníci, učitelé a fa
ráři: ~inní. ve ve~,:jném v~ivotě a na veřejných 
schu~l~h m}ormuJl o bezných věcech. Vzorná 
admmlstrabva. Všestranná péče o vzdělání. 
~rásné školy, bezplatné vyučování a školní po
treby na obecných školách. Úplná národnostní 
~ovnoprávnos~ Náboženská svoboda a proto 
1 obdlvuhodna tolerance. Kostel nej en místem 
pro ?ohoslužby, .ale i místem pro koncerty, slav
nos!!; ~o~once Iv os!ava 1. května pořádána za 
nepnzmve~o. pocasl v evangelické katedrále. 
yhvem polItické svobody i vyšší úroveň sociální. 
~ádná ž~brota: Vzorné bytové poměry, a tím 
1 ~ravn;y rodmný život a větší úcta k ženě. 
Laska hdu k přírodě a k rodné zemi. 

,;\však i:ště více než dobré hospodářské po
mery, :~rzovaly mne naše krajinské spolky. 
Česky zlvel byl hojně zastoupen v uhelném re
víru porýnsko",-westfálském. Naše kolonie které 
alespoň čá~tečně nahrazovaly vzdálenou' vlast, 
rostly tam J ak~ houby,Po dešti. Všude bylo plno 
snahy pracovah na poll vzdělávacím a sociálním 

Brzy byl jsem přitažen staršími krajan; 
k práci. Svěřena mi funkce jednatele, pak před
sedy v.:' .krajanském o spolku v Diisseldorfu, 
pOZde!l 1 funkce, duvě,rníka českých spolků 
v r:ory?sku-:V~stfalsku. Uzké styky s našimi ko
l0Z:l,eml v~mozmly mně poznati dobrou, poctivou 
dU~l. naslch horníků. Mezi nimi naučil j sem se 
znat~ vvla~tenect,:í, nezištné, vlastenectví ryzí. 
Ma,ly clovek, toť Jadro národa. Psal jsem jednou 
otCI o našem životě v cizině. Otec měl radost 
že naši lidé v cizině se snaží a v jednom dopis~ 
pronesl přání: kéž byste přišli jednou jakoosvo-
boditelé, 

Pruské úřady sledovaly bedlivě život cizích 
kol~n!í, hlavn~ slovans~ých. Naše činnost nebyla 
spuste~a .. se zret~le. Nekolikráte byl jsem volán 
na POhCll podati vysvětlení o našich koloniích 
Jednou jsem měl i prohlídku v bytě. Nevinná 
vz?ě!ávací činnost krajanských spolků byla po
kladar:a ~ru~kými, ~řady. za nebezpečnou. 
Prusky polIcaJt, prave tak Jako jeho rakouský 
kolega, větřil všude velezradu. 

P~ č!yřletém)Jobytu v Porýnsku jsem si uvě
~0~1l11, ze n~st~cl pouze poznati Německo, a vrá
tItI se ~?mu. ~e~ký národ byl nejen politicky a 
hospoda;-sky zavIslý na Němcích, ale po mnohé 
strance 1 kulturně. Příliš jsme vssáli do sebe ně
mec~ou ~u1tu:u, t;ěmec;ké mravy i nemravy. 
V teto dusevm odVIslostI bylo ještě větší nebez
pečí, n~~ ': :á::is~osti politické; proto jsem chtěl 
pozna tl J este pne země. . 

v!"1ěl, jsem v úmyslu jíti do Švýcar, zůstati tam 
n;Jaky rok a pak se podívati do Francie. Mým 
cIlem ?yl Curyc~, středisko všech myšlenkOvých 
pro,:du evropskych. Osud však určil jinak. Na 
ceste do Curychu zastavil jsem se v Schaff
hausen: Měl jsem tam kolegu, který byl dílo
vedouclm v nově založené továrně. Ten mně na
bídl slušně. ho~orovar;é místo a já zůstal. Po pří
kladu krajanu v Nemecku zorganisoval jsem 
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Jak uboze se vyjímalo přirovnání našich po
měv~ů k P?měrům švýcarským! Ovšem, většina 
naslch krajanů svalovala veškeru vinu na špatné 
p~měry ~e vlasti na Rakousko. Rychle se zapo
mmalo, ze v mnohém i naši lidé byli vinni. Vše
obect;ě bylo mínění, že, kdybychom byli svo
?odm, ta~ bychom měli také takovou republiku, 
Jak0t; mají Svýcaři. Proč však dokázali Švýcaři 
to, ceho my dosáhnout nemůžeme? N a tuto 
otáz~t; jsme měl~ jedinou odpověď: Švýcaři se 
zbaVIlI Habsburku - my musíme udělat totéž! 

V tomto duchu byla vedena činnost krajan
ských spolků. Na podnět spolku v Schaffhausenu 
pořádán~ .každoročně návštěva Husovy mohyly 
:' K~stmcl. Na

o 
moh~lu položen věnec jménem 

ceskych spolku ve Svýcarsku, proneseny pro
slovy a zapěna píseň "Hranice vzplála". Tyto 
oslavy byly vždy dostaveníČkem krajanů ze 
spolků v Curychu, Basileji, Schaffhausenu 
~t. GalIen a jednotlivých krajanů z měst kole~ 
Jezera .Bod~ms~éh.? Z~jezdy. do Kostnice posi
lovaly Jak ceske vedoml, tak 1 odpor proti našim 
utiskovatelům. 

Válka n~s. překvapila právě tak, jako krajany 
domll;. Byl!- Jsme vesměs proti válce, proti které 
mluvIly duvody národnostní, sociální, humánní. 
~echu~ k válce byla všeobecná. Nebylo však 
Ihned Jednotného plánu, co dělat. Kolonie byly 
př;~ně slabé a za druhé žili jsme v neutrálním 
státe. Teprve přicházející zprávy o proHra
kouské akci krajanů ve Francii a v Rusku upo
zornily na hnutí zahraničních čechů a Slováků.
Přílišné carofilství vedoucích osob, kteří s po-

čátku stáli v popředí akce, jako v Rusku Ko
níček, Horský a Tuček, ve Francii Crkal a 
Klepal, nemohlo nadchnouti švýcarských kra
j anů, kteří byli příliš prodchnuti demokratickým 
a socialistickým duchem. Nemohli jsme podpo
rovati směru, který si vytyčil za cíl české krá
lovství s ruským princem v čele. Nechtěli jsme 
měnit pouze firmu, nýbrž i celou státní struk
turu. šlo nám nej en o formu budoucího státu, 
ale i o jeho obsah. Nemístné a zbytečné caro
Hlství kazilo v krajanských spolcích naše půso
bení pro společnou akci. Bylo třeba vypracovati 
nej dříve společný program a vytyčiti jasný cíl. 
Veřejné vystoupení prof. Masaryka v ženev

ské Besedě (24. února 1915) dalo akci švýcar
ských Čechů určitý směr a posílilo ji. České děl
nictvo v zahraničí znalo Masaryka a jeho před
válečné působení v národě. K takovému vůdci 
měli demokratičtí a socialističtí krajané důvěru. 
Několik konferencí českých spolků, konaných 
v prvních měsících 1915 v Bernu, kde j sem se 
seznámil s drem Sychravou, stanovilo program 
působení české kolonie v Švýcarsku. Na konfe
renci, konané 3.-4. dubna 1915, bylo definitivně 
súčtováno s caroHlstvím. "Jsme pro demokra
tickou republiku, která by nebyla postavena pod 
reakční politiku ruského cara!" prohlásil jsem 
přímo k carofilským delegátům pařížské kolonie. 
(Viz Dotaz německých poslanců o chování čes
kého národa za války, díl II., str. 128.) 

Od této konference bylo možno pracovati po
dle přesného plánu. Především bylo nutno získati 
porozumění pro naši akci mezi kraj any socialis
ticky orientovanými. Bylo nálD. třeba potírati ně
kterými radikálními socialisty hlásaný názor, 
že Rakousko-Uhersko musí být zachováno z dů
vodů hospodářských, že třeba pouze je zde
mokratisovati. Tvrzení, že velké hospodářské 
celky jsou výhodnější nejen pro hospodářský 
život, ale i pro šíření socialismu, bylo nebezpečné 
pro uplatňování našeho stanoviska na válku. 
Bylo nám též známo, že rakouští špiclové, n~ 
přání rakouských úřadů, snaží se vyvolab 
v našich koloniích proj ev proti válce. 

Tak jako jsme energicky potírali směr caro
filský, právě tak houževnatě jsme vyvraceli ná
zory radikálních socialistů. Pevně a důrazně há
jili isme naše přesvědčení, že politická svoboda 
a samostatnost jest základnou, na níž bude 
možno snáze dosíci sociální spravedlnosti. 
V článku "Válka a socialismus", uveřejněném 
v 4. čísle našeho revolučního orgánu "Česko
slovenská samostatnost" (8. října 1915) vysvětlil 
j sem stanovisko' české dělnické emigrace k akci 
za samostatnost a zakončil jsem článek těmito 
slovy: Česká emigrace jak politická, tak i hos
podářská i de dnes ruku v ruce za společným 
cílem - dosažením politické samostatnosti pro 
náš národ. Tato politická samostatnost není však 
konečným cílem, jest to jen předpoklad ku práci 
za další ideály, jeto první stupeň na dráze, ve
doucí k vyšším metám. Známý bojovník za 
sjednocenost a samostatnost italského národa, 
Josef Mazzini, napsal: "Lidé hlásající mravnost a omezující vaše povinnosti jen na rodinu a vlast 
vaší, hlásají sobectví, více mén~ široké, avšak 

stejně škodlivé vám i druhým. Rodina a vlast 
jsou dva kruhy, zahrnuté ještě v kruhu širším, 
v lidstvu. Jsou to dva stupně, kterými musíme 
přejíti, ale na nichž se nemáme zastaviti." 

Až na velmi řídké výjimky podařilo se nám 
přesvědčiti naše krajany o správnosti našich ná
zorů. Naší snahou bylo přiměti některého so
cialistického poslance z vlasti, aby se uchýlil do 
Švýcar. Byli isme jísti, že touto přítomností ze
sílila by se naše posice nej en v našich koloniích, 
ale i u socialistů švýcarských, z nichž někteří 
příliš podléhali vlivu osob naší akci nepřejícím. 
Naše snaha nebyla korunována zdarem. Z Čech 
nikdo nepřišel. Hájili jsme tedy naši akci se sta
noviska socialistického sami - jak v koloniích, 
tak i v oněch socialistických listech, které nám 
otevřely své sloupce. 

České kolonii ve Švýcarsku připadl úkol orga
nisovati zpravodajskou službu mezi Prahou a 
Paříží. Zasílání zpráv bylo tajné a spolky jako 
celek neměly s celou. akcí nic společného. Do 
organisace zpravodajské služby byl zasvěcen 
v různých spolcích jen nejmenší počet osob, 
o jejichž ryzím charakteru nebylo pochyby. 
Tehdá se nejlépe ocenila činnost krajanských 
spolků, jej ich pohotovost a obětavost. I malé naše 
kolonie přišly v úvahu a prokazaly cenné služby. 
Muži mladí i staří, ženy svobodné i vdané, ko
nali zpravodajskou službu mezi Prahou a Cu
rychem. Heslo naší "Maffie", "nebát se a vy
trvat", bylo ve všech případech dodrženo. 

Mám-li shrnouti důvody, které nás přiměly 
k účasti na revolučním československém hnutí, 
pak musím říci, že především to byla socialis
tická a republikánská výchova, která nám byla 
jak v politických spolcích, tak i v našich kra
janských koloniích vštěpována. Této výchově 
zůstali i sme věrni. Přesvědčení z tétov výchovy 
vyplývající bylo delším pobytem ve Svýcarsku 
jenom posíleno. Konečně vůdcovství Masary
kovo bylo nám zárukou, že revoluční hnutí za 
naši samostatnost půj de cestou správnou a ne
sej de na scestí. Proto byli i sme oddáni vůdci 
i hnutí. Nikdo jiný z českých politiků nebyl by 
měl takový vliv a autoritu, aby sloučil všechny 
složky české emigrace pod j eden prapor a aby 
je udržel po plná čtyři léta až do dne vítězství. 
Tento fakt třeba při každé příležitosti zdůraz
niti. 
Cestami odboje. 1. Praha. Josef Linhart. 

M a s ary k. 
Na vyjížďku do Oxfordu mám vzpomínky, na 

něž osobně a lidsky myslívám s pohnutím. Bylo 
to v době, kdy Spojenci byH v těžké situaci, kdy 
vyhlídky na náš úspěch byly dost ohroženy a 
kdy jsme na denních procházkách uvažovali, 
zdali přece jen již nezůstaneme emigranty, těžce 
v cizině se probíjejícími. Na prof. Masaryka do
léhaly v té době obavy o rodinu. Alice Masa
ryková byla do nedávna ve vězení a prof. Ma
saryk se obávalo její nervy; paní Masaryková 
byla v Praze s otřeseným zdravím dlouho osa: 
mocena, zpráv z domova málo. "Napadá nu 
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často," řekl mi prof. Masaryk na zpáteční cestě 
z ~<?ndýna~ "když vše uvážím, neměl-li bych se 
vraht domu. Kdybychom to měli prohrát a naši 
doma ~y s~, k ničemu nevzchopili, snad by to 
bylo I?-eLl:p~l. Mne by ovšem pověsili, viděl bych 
vsak Jeste Jednou ženu, o níž se obávám že se 
nedo~ká ~(:m~e války, a Alici by už sn~d dali 
Po°k.?). N~Sl1;ll ~oma ~y to všemi otřáslo a šli by 
pste P:oh Vldm. Vy Jste tnlád, vy byste to musil 
1 po valce vésti dále v dzině." 

. Celkové okolnosti, mé poměry osobní a ro
d~~é a vážnos~, s) ako;t prof. Masaryk na to po-

A m e Ti c k :Ý m S lov á k O m. 

Jak víchor v jaseň stfha Hsfa stromu 
a nesie v diaf, až zachytí sa kdesi: 
ta~ lesov závan 'krutý, chladný k tomu 
yas t;t"val s~romu Tatier - rednú lesy _ 
1 ~avlal v dlaf ... I, nemožem ver za to: 
~na neraz bodá v srdco duma táto: 
co bude s Vamí v preďalekom svete? 
Tu niet Vás - a tam? hoj. či nezhyniete .. '( 

. my~le~, mn~ sllne dOJaly. Vzpomněl. jsem, že n:oje zena J~st pr.ávě někde ve Vídni v krimi
nale; vzpommal Jsem také na svou poslední 
ro~mluvu s paní Masarykovou a se sl. Alicí dva 
dm I?ř~d svým útěkem z Prahy, kdy s veselou 
m.~sh Jsm~ se navzájem povzbuzovali, jak se 
pUJde.~ khdem v boji dále. Představil jsem si 
drama~lcky uskutečněnou myšlenku Masary
~.ovu, Jeho, konec a svůj potulný a emigrantský 
Zlv~t. po ,;alce -:- a cítil j sem hluboké pohnutí. 
Pohh~ky Jsem Sl. uvědomoval, že to, co se děje, 
b~de ) ednou veh~á epocha národních děj in, a f 
u~ v vsec,ko to nase podnikání se skončí naším 
vltezstvlm nebo naší porážkou. , 

Jak páli ma, jak trápí duma taká 
hruď zmiera tiesňou, slzou vlhne 'oko 
čo medzitým, hra, noha moj a kraká ' 
a duša ~ nebu vzlieta prevysoko, ' 
sa modhac vrelo: Zastav Hospodine 
ten víchor krutý, nech uŽ ztíchne mÍnie 
ó pospeš, Pane, zjav sa v sne - kde si?? 
Ó zastav, utiš, šanuj Tatier lesy! 

No tíchne duša. Verím čo Boh činí 
je všetko dobre a ná~ k duhu prá~e 
On najlepšie vÍe sám a nikto iný, • 
čo rodu nášmu slúži k dobru, sláve. _ 
Veď dvíh~te. ta~, vidín;, našský prápor: 
Bo~ p~m~haj Vam odblf cudzí nápor, 
svoJs~Ymt ostať, prilnúť k ňádram Tatry _ 
za Vas sa modlím vznetom sílnej vatry. A .druhý vden na procházce nový silný dojem. 

Byl Jse~ a~ dos~;I k Masarykovi v poměru nej
prve byvaleho zaka, pak straníka a konečně 
h~d~ě mla~šího un~ve~sitního kolegy. Byl jsem 
Sl vedom uz od let, ze J sem mu názorově a citově 
d~leko ~l~že,. nežli mnozí z jeho bezprostřed
lllho , pohhc~eh~ okolí. Z mého temperamentu 
vycha~elo,. ~~ ,Jsem. toho zjevně jemu, jako 
o~ta~ne ~m pnym, mkdy příliš nedával najevo. 
CIt Je neco, co charakterisuje individualitu čIo
~ěk~i i':, mi ?ěčím tak v velikým, drahým, vzne,
senym, ze mam snad az přehnaný strach abych 
hov n~profanoval proj evem ne dost vh~dným. 
Mel J sem tehdy vnitřní, krásný pocit že mně 
1v!asaryk porozuměl. Vykládal mi toÚž o své 
predstavě přátelství, proč tomu a onomu nemůže 
nap~at dopis ja~o příteli, proč my jsme se stali 
a z1fstav~em~ nelen spolupracovníky, nýbrž vždy 
take prateh, pres to, že je mezi námi věkem 
rozdíl jedné generace. 

':i;Iěl jsem tehdy před sebou dobře celý náš 
p~h!~c~ý úkoly. a c?ápal, jak veliká historická 
vudcl uloha pnpada Masarykovi v této osudové 
chvíli našich národních děj in a jak vůbec ve
doucí .Hd~ .vtisk;tií do veliké míry ráz dějinám 
s~ou mdIvIdualItou. Chápal jsem dosah jeho 
vudc?:,styí a .. znal až. příliš dobře, čím jednou 
v nas~ hlStO:ll bude Jeho veliká osobnost. Vše, 
c~ ml v,v tech~o dnech říkal, bylo pro mne 
predevsu~ .pro)e,:em víry a důvěry ve mne, 
v ~.?u pracl, v me snahy a úmysly. A cítil jsem 
vdecnost k Prozřetelnosti, že mi dala možnost 
pr~c~vati ~ ním v pravém přátelství a na tak 
vehkych vecech, 

VráHl)sem se do Paříže k své práci posílen 
a upevnen. Byly to doby, kdy posílení osobního 
bylo by bývalo třeba i člověku nejsilnějšímu ... 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. I. 
Praha 1927. 
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Čes k O S loven S k á A m e r i k a. 

. V, Chic~gu krajané mně připravili po ame
nckem z~u~~~u ~káza!é p~ijetí. Chicago bylo po 
Praze ne)VetSl mesto ceske a také centrum akce 
finanč~í. Zde vbyI pan štěpina, jehož jsem hned 
z BeI?-atek zacal bombardovat dopisy o peníze; 
dr .. FIsher byl pak v čele Národního sdružení' 
VOjta Beneš projížděl naše kolonie a staral s~ 
o zdar osvobozenských sbírek. Podařilo se na
Slm získat skoro celé Chicago, nejen kolonie 
slove~~ké, které se připojily k našim, ale také 
Amencany. Od nádraží do hotelu se táhl 
oI;rom~ý .průvod, město bylo zaplaveno našimi 
nar?~lml a slovanskými barvami. Začátek byl 
skvely a stal se vzorem pro jiná města v nichž 
máme četněj ší kolonie české a sloven~ké. Řeči 
byly .. p~oneseny, na uHci v průvodu, české a 
anghcke, Pak nasledovaly větší a menší schůze 
bu~ českév.I?-~bo česko-americké. Musil jsem d~ 
Chicaga ynpt po. druhé. (koncem kVětna) a ko
~at schuze pro Jednothvé organisace; tenkrát 
Jsem. m~l sc~ůze a řeči v některých institucích 
am~n;k~ch, Jako na universitě, v hlavním žur
?-ahshc~em klubu chicagském atd. V Chicagu 
lse~ mel v r~ce 190,2 přednášky na universitě 
~ zl~kal v ~enkrat me:~ v Cechy i mezi Američany 
cetne pratele; nyneJsí president Mr. Judson 
mně pomáhal velmi liberálně. 

Později jsem měl podobné recepce a schůze 
v. New Yorku, B<;>stoně, Baltimore, Clevelandu, 
Pl~tsburku, ~a~hingtoně. Všude byly schůze a 
pruvo~y porad~ny t~k, že vzbuzovaly zájem 
Amencanuj nase krOje, prapory a odznaky a 
um~lecké uspořádání průvodu se líbily a upo
zomovaly takto na naši osvobozenskou akci, 

která tímto způsobem byla zdůrazněna pro nej
širší vrstvy amerického občanstva. Já jsem se 
před válkou dost nahromoval proti fangličkář
ství - v Americe jsem se přesvědčil, že jsem 
přestřeloval - byl jsem přece jen také profe
sorem (kantorem) a nedocenil, že dobře aranžo
vaný průvod není méně cenný než domněle 
světoborný politický článek anebo řeč v parla
mentě ... Pamatuju se živě, jak mě na cestě 
s průvodem v Chicagu napadl výrok známého 
kazatele Spurgeona, že by se postavil na hlavu, 
kdyby tím upozornil na dobrou věc - když 
hore nohama v kostele, ·proč ne na ulici? 

Také v Americe, jak i v jiných koloniích, byly 
s počátku spory, osobní a politické; Amerika 
byla neutrální, uplatňovaly se silně vlivy ně
mecké, rakouské a maďarské, a proto i v naší 
kolonii byla nedůvěra k revoluční akci a byH 
dost četní jednotlivci austrofilští, Ale směr náš 
prorazil, Národní Rada se od počátku uznávala 
jako vedoucí orgán našeho hnutí. Byli ještě jed. 
notlivci, kteří hájili rakouské orientace, ale ne
padali už na váhu. Hlavní spory byly již dříve 
veřejnou diskusí vyřízeny. Aféra Diirichova vy
volala jisté rozčilení: Štefánik o věci mluvil na 
schůzích a ve spolcích, a Diiricha hájil pan 
Horký. Aféra byla nemilá, ale nezpůsobila poli
tických škod. 

Je přirozené, že na naše kolonie měla veliký 
a namnoze rozhodující vliv Amerika, když vy
pověděla Německu válku (dne 6. dubna 1917). Do 
vypovědění mnozí byli v pochybnosti; po vypo
věděni války ty pochybnosti byly rozptýleny a 
svornost politického nazírání byla utužena. Vliv 
tohoto faktu se jevil také, jak jsem ukázal, na 
sbírkách na naši akci. 

Práce mezi krajany se dařila dobře; větší 
počet našich krajanů má již vlivné postavení 
v americké společnosti; měli i sme svého českého 
senátora (pana Sabatha) a jiné veřejné činov
níky. Všichni oddaně pomáhali, spolupracovali. 
Dvě události zasluhují zvláštní zmínky. 

Předně, že naši katolíci postupovali svorně se 
svobodomyslnými a se socialisty; kdo zná poměr 
obou směrů v době dřívější, uzná s radostí jed
notící sílu osvobozenského hnutí. Katolíci už rok 
před tím (dne 18. listopadu) usnesli se v Chicagu 
na memorandu, které bylo určeno papeži Be
nediktu XV,; bylo odevzdáno papežskému dele
gátovi, který počin "Národního svazu českých 
katolíků" schválil a slíbil doručit memorandum 
papeži. V memorandu žádána samostatnost Če
choslovanů a osvobozeni národa českosloven
ského v zemích historických a na Slovensku. 
Sám jsem se zúčastnil katolického sjezdu ve 
Washingtoně dne 20. června. Obj asnil i sem proti 
starým výtkám své náboženské stanovisko, ze
jména, jak a proč jsem se stal příkrým odpůrcem 
toho katolicismu politického, jaký se působením 
Habsburků vyvinul v Rakousku a Uhersku. Vy
slovil jsem se pro rozluku státu a církve podle 
vzoru amerického. Právě američtí katolíci chá. 
pali, že nezávislost církve na státu nijak není 
církvi na závadu, Slíbil i sem, že se přičiním 
tl rozluku bez boje; pokud by při této rozluce šlo 
o úpravu církevních statků, odmítl jsem konfis
kaci. Když se výkonný výbor Národního SVazu 

českých katolíků v Americe usnesl dne 25. října 
1918 vyslat své zástupce do Československé te
publiky, aby o podstatě rozluky poučili ducho
venstvo i katolický lid, uvítal jsem tento úmysl 
velmi rád (dopisem ze dne 15. listopadu). Dodá
vám ještě, že také Sdruženie slovenských kato
líkov v Amerike doporučilo úpravu poměru 
církve k státu ve smyslu rozluky americké, 
ovšem se zřetelem na poměry slovenské (ve 
Wilkes Barre 27, listopadu). 

Druhé důležité jednáni bylo v Pittsburku mezi 
SlOVáky a Čechy, Dne 30. června podepsal 
isem dohodu - "Československá dohoda" - ne 
smlouva! - učiněnou Slováky a Čechy ame
rickými. Tato dohoda se stala k uspokojení malé 
slovenské trakce, která snila o bůh ví jaké sa
mostatnosti Slovenska; ideje některých ruských 
slavjanofilů, pak Štúra a Vajanského, ujaly se 
také mezi Slováky v Americe. Proti tomu se 
smluvili naši Češi a Slováci na dohodě, v níž se 
pro Slovensko žádá vlastní administrativa, sněm 
a soudy. Podepsal jsem dohodu bez váhání, pro
tože byla lokální smlouvou amerických Čechů a 
Slováků mezi sebou; je podepsána občany ame
rickými, neobčany jen dvěma (podpisovali se na 
ni někteří dodatečně způsobem nedovoleným). 
V dohodě bylo ustanovení, že legální zástupcové 
slovenského lidu budou rozhodovat sami o po
drobnostech slovenského politického problému. 
Podobně jsem ve vlastní Deklaraci Nezávislosti 
ustanovil, že Deklarace není než pokusem, bu
doucí ústavu charakterisovat, a že o ústavě samé 
budou definitivně rozhodovat legální zástupcové 
lidu. A to se stalo přijetím naší ústavy nejen 
Čechy, nýbrž i Slováky; tím se legální zástup
cové Slovenska vyslovili pro úplnou jednotu a 
tento sHb ústavě váže nej en Slováky, nýbrž 
í Čechy a ovšem i mne, Pro i ednotu se vyslovili 
zástupcové Slováků dne 30. října 1918 v Tur
čanském Sv. Martině, a před tím 1. května, tedy 
před Pittsburskou dohodou, v Liptovském 
Sv. Mikuláši. O tuto jednotu běží - autonomie 
je oprávněný požadavek stejně jako centralism, 
ale hlavní úkol je, ustanovit správný poměr 
mezi oběma. 

Vykládalo se mezi Slováky a Čechy, že za
čátkem roku do Ameriky přibyl hr. Károlyi, aby 
od americké vlády vymohl uznání celistvosti 
Uherska; Čechům prý svobody přál, ale Slováci 
měli zůstat v Uhersku, Pluk. House o tom uvě
domil Čechy a ti se dohodli se Slováky, aby byli 
pro stát jednotný. 

Myslivěj ší předáci Slováků chápali, že by 
autonomie teritoriální Slovákům dobrého nic ne
přinesla, a bylo jim jasné, že by samostatná 
osvobozenská akce Slováků musila se končit 
fiaskem, To všecko jsme na schůzi důkladně a 
široce prodiskutovali, Mohl j sem Slovákům 
ukázat, jak jsou v politickém světě neznámi a ja
kého fiaska bychom se dodělali, kdyby vystupo
vali samostatně. O Slovensku samostatném se ne
mohlo vůbec jednat vážně; zbývala by možnost, 
aby se stalo autonomním v' Uhersku. Ani to ne
bylo možné podle daných okolností, a tudíž ne
zbývalo než sj ednocení. Malí národové všichni za 
světové války žádali svobody a siednocení. Slo
váci a Češi věděli, že sám i sem byl vždy pro 
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Slovensko; svým původem a svými tradicemi 
Slovák, cítím slovensky a pro Slovensko jsem 
vždy ne; en horoval, ale pracoval. V Čechách 
k Slovensku vždy byly živé sympatie. Čechové _ 
H,avolíček - uznávali národní zachovalost Slo
vaku a Moravanů. Znám Slovensko a lidi na 
Sloyensk~, d<;>st dob~~j byl jsem ve styku s gene
raCI stars~ 1 mladsl, s oběma j sem pracoval 
k ~brozem Slovenska. Vím dobře jak i rusofil 
Ya]anský, když se jednalo doopr~vdy byl pro 
J edn?tu, ';lej inak, jak jeho otec, před tím už 
Kolla: aJ. Ale vím také, jak se mnozí Slováci 
ve .sv~rr: ná~odnín:, ao politickém ponížení utěš 0-
vah, vIdmamI bez cmu a práce. Když někteří Ru
~o~e - i Lamanskij - Slováky si oblíbili pro 
Jepch národní zachovalost, stačilo jim to ale 
proti m~ďarské~u tlaku se tím vzpružili x'nálo. 

Za, valky obzlVl slovenský romantism mezi 
S:o~aky ;r Rusku. Slováci byH ruskými oficiál
~lml projevy zvláště nadšenÍj ukazovali na to 
ze car v audienci jevil zájem pro Slováky' také 
Njkolaj Nikolajevič v manifestě k rako~ským 
narodům se zmiňuje o Slovácích. Na Slováky 
v yRus~u působily ideje Lamanského a j., a proto 
nekteq slovenští pracovníci snili o Slovensku 
samo~tatném nebo spojeném s Ruskem' ale vy
skytlI se i lidé, kteří hlásali spoj ení Slovenska 
s Polskem a dokonce s Maďarskem V M k y 

t 'I h . os ve 
se us aVl v ?c:d, r~ku 1915 "Slovensko-ruský 
spo~ek p~me~l stura. . a v něm se tvořily pod ve
d~r;lm ne~ohka pohhcky naivních Rusů rozma
mte pr.ohčeské iluse nejasného a nezralého 
panslavIsmu a panrusismu. Někteří Češi na Rusi 
v tom se Slováky byli za jedno. Hned v memo
ra:r;du ca~~vi v září 1914 mluví se o "dvojjediném 
~ralovstVl ; zmíněná Koníčkova Národní Rada 
ceskoslovenských obcí v Paříži (dne 15. února 
1915) v Poslání na Slovensko slibuje úplnou 
samostatnost "Slovenského kraje" s vlastním 
sněme~ v Nítřei Svaz československých spolků 
na Rusz(dne,31. května 1915) prohlašuje že Slo
vkensko bude mít svůj sněm, politickou' a jazy-

ovou samosprávu. 

třeba ještě upozornit na její politickou propa
gandu, proyozovaD;0u od počátku války. 

Amencka kO~OI~.!ey svými organisacemi vystu
poval~ ?rzy vereJD;e a dosáhla značného vlivu 
n~ ~yer~Jnost amenckou. Tato činnost má tím 
vetsl yY~nam, ,že Amerika půl třetího roku byla 
neutralm. Na~odní., sdružení' uveřejnilo již 
ro~.u 191~ mamfest, pmž neutrální Americe vy-
10~1l0 ~ase osvobozenské hnutí; v květnu 1917 
~aro?m sdružení s Ligou podaly pro střed
mct:lm., ~luk. House Wilsonovi Memorandum, 
po?aVajlcl výklad našich politických aspirací, 
v ?-noru 1918 podáno Memorandum zahraničnímu 
vy.~o;u senátu, oh::azUjící se proti Rakousku, sli
b~J1Cl:nU autonomll. Vedle čmnosti pubHcistické 
pusobdy č~tn~ politi~ké schůze a přednášky. 
Takto amencka kolome nepřispěla k dobytí svo
~ody po~e finančně,. nýbrž také politicky _ 
t~mto zpusobem snad 1 více; podařilo se naším 
hdem za vedení Perglerova získat senátora za 
Iowu, Kenyona, jenž dne 25. května 1917 senátu 
navrh! !esoluCÍ, žádající pro budoucí mír osvo
boz~m Cechů a Slováků; po roce (31. května 1918) 
se~ator y~a Utah, King, činí týž požadavek. Po 
mem v pnchodu Sdružení dosáhlo na kongresu 
(29. , cervn,a 1918) rozšíření novely přistěhova-
,lec~e~o. zakona, umožňující naším legionářům, 
s~eJ};e Jako d.obrovolníkům americkým, vs tou
plVSlm .do spojeneckých vojsk, nerušený návrat 
do Spojených států. 

S 
Brzy po mém příchodu jsme reorganisovali 

lav Press Bureau (14. května 1918), čímž naše 
p~op~~anda dosta~a ,oficiální centrum pubHci
shck:. red .. TvrzlCky, Smetánka, také Vojta 
BeD:es, o starah se obětavě o náš tisk a celou 
akCI vubec. 

T, G Masaryk: Světová revoluce. Praha 1925, 

~ 

Pro jednotnost zahraničního 
vedení. 

V ~merice Li~a Slovenská, existující až do 
1919 Jen podle Jména (stanovy úředně schvá
leny teprve ~n.e ! 7. května 1919), když válka vy
pukla, uvereJmla své předválečné memo
randum, v. němž se podle starého memoranda 
svato-marhnského žádala autonomie v rámci 
~tátu ~e:skéhoi zanedlouho se opakovaly od 
J ednothvcu a malých skupin rázu lokálního pro
gramy v Rusku oblíbené, tedy plány Slovenska 
~an:ostatného, Slovenska s Ruskem nějak spo
)e:r;eho ("slovenská federace" a j.). V tom smysle 
ag1toval v .R?-sk~ ~ v Americe také pan Koníček. 
. Ale v~hk~ vetsma Slováků a jejich předáci 
1 v A:ne,rlCe,l na ~usku byli pro jediný rozumný 
a m<;>zny y pIan - Jednotný stát československý; 
x:ay~Jezde v C~ev~landě (v říjnu 1915) Slováci a 
Cest.se dyohodh. o Jednotě a spolupráci; na prvém 
mamfeste p:ohrakouském ze dne 14. listopadu 
19!5. sl?venstí předáci američtí jsou spolupode
psan~. Ceskoslovenská Dohoda v Pittsburku je 
Jed;um. z t~kových programů, a jak patrno nÍ-

... "České Národní Sdružení v Americe" 
Národní Radě Československé: 

"Jménem věrného lidu českého v Americe 
kterýž v této době těžkého utrpení národa svéh~ 
ve, staré vlasti seskupil se pod praporem Českého 
~ar?dního ~druž~ní ove Spojených státech, vy
;lzuJ~me Vam, vudcum svým, srdečný pozdrav 

kolt neJradIkálnějším, ' 
Tě~ito dvěma akcemi však účast americké 

kolome na válce není charakterisována úplně, 
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1 pro} ev hluboké oddanosti. . 
. V nejtěžší. době, kdy loď našeho národa hro

zda utonoutI v chaosu a zápasu jehož jsme 
smutnými svědky, zdvihli jste Vy' pod vůdcov
st,::í~.v~rah~ho nám T. G. Masaryka boj za nej
svetel~l prava kulturního národa. Bez ohledů a 
vypocltavého sobectví šli jste nejen za hlasem 
sIovan~kého srdce, ale i za čistým štítem práva 
aby, tak opět v dějinách prokázána byla on~ 
svata pravda, že česká věc je i věcí všeho kul
turního. světa, věcí pokroku a pravé demokracie. 
. My, Jako občané veliké republiky severoame

n:,ke :r::rozP!lkovali jsme se ani na okamžik a 
prlm~li l~n:e Jako věrné děti národa tam, kde bylo, 
les!,l vecne ~ude naše místo a naše srdce: Pod 
V ~slm vedemm a pod neúmornou prací Vaší ko
name svou povinnost v radostném vědomí, že 

vykonali jsme svou lidskou i českou povinnost 
jako synové svého národa i občané repub}iky. 
Čech o v é a m e ri č tí, s e s k u pen í v C e s

k é m N á rod ním S d r uže n í, pro h 1 a
šup Československou Národní 
Rad u pod v ů d c o v s tví m T, G. M a
saryka za jediného representanta 
n á rod a s v é hop ř e d c i z i n o u a p o
zdravují ji jménem statisíců vděč
n é' h o čes k o s loven s k é hol i d u. 

Chicago, 15. prosince 1915. 
Za České Národní Sdružení v Americe: 

Dr. Ludvík Fisher. 
Za svobodu. 1. 

Financování revolučního hnutí 
č s I. A m e r i k o u. 

V roce 1915 naznačil nám prof. Masaryk po
třebnou sumu, jíž nebylo však tehdy dosaženo. 
Ale již rok 1916 přivedl nápravu věcí; ba toho 
toku, splativše své závazky staré, převýšili jsme 
sumy nově požadované. 
Revoluční fondy 'sbíraly se především z člen

ských příspěvků do odboček Nár. sdružení. Tak 
mnohý náš člověk nenaučil se však dobrovolně 
obětovati ani ve chvílích vážných pro kolektivní 
cíle, jež nebyly mu dosti jasny a pro jejichž 
metody nemohl míti náležitého pochopení. Dá
vaje tedy po dolaru na revoluční zápas, chtěl vě
děti, kam přijde ten jeho dolar. Tak se tomu na
učil ve svých spolcích, kde se účtovalo veřejně 
a úzkostlivě a hospodařilo co nejšetrněji. Bál se, 
aby ho nikdo nezpronevěřil, nepropil, marně ne
utratil. To byl povahový důsledek všech těch ži
votních podmínek, jimiž žil a jimiž se těžce pro
bíj el v životě a životem emigranta. Ba dokonce 
ještě tehdy, když prof. Masaryk na sklonku re
voluční epopeje navštívil Chicago, musel někte
rým vysvětlovati, revoluce že se nedělá s bubnem 
na vrabce a vyúčtovati že prostě nej de. Věc re
voluce že j'e věcí důvěry a bez takové důvěry že 
neobstojí a nevyhraje se žádný zápas. 

Své fondy získávali jsme také slavnostmi. Když 
příspěvky získané členstvím zdaleka nedostačo
valy, bylo nutno pomýšleti na jiné cesty pomoc
ných zdrojů. Český člověk nerad dává bezpro
středně. To už je stará jeho výchova. Proto mu
seH jsme pořádati slavnosti, atrakce a mnohde 
i zábavy, aby za svůj dolar každý něco měl. V bo
hatém městečku nebrasském, v Humboldtu, pořá
dají čeští lidé přednášku spolu s taneční zá
bavou, na niž přicházej í í cizinci něco vytancovat 
na československou samostatnost. A výtěžek činí 
v tom bohatém místě 6'85 dolaru, Ale již za ne
dlouhý čas jediný občan tohoto města sám dává 
500 dolarů na revoluční zápas. V sousední jedné 
osadě koná se pří příležitosti přednášky o osvo
bozovacím zápase hostina s bohatou tabulí jídel 
i nápojů, také se tančí, a výsledek 14 dolarů ode
vzdává se na revoluci. To je ještě dne 9. března 
1916. V Lukas v téže době dostává se nám 3 do
larů a trochu posměchu, ale chudobná a sama 
pomoci potřebuj ící Libuše v Louisianě, osada 
oklamaných ubožáků, sbírá těžce po haléřích, aby 

aspoň 25 dolarů ze své bídy věnovala svénlu ná
rodu. U malých lidí, u horníků pensylvánských, 
dělníků měst, u chudých, prostých matek a ne
bohatých řemeslníků, rentýřů a začátečníků na 
chudých farmách, kteří mají mnoho dětí a málo 
peněz, tam našlo se porozumění pro naši věc nej
dříve. Ti všichni nesli ve svém srdci ještě příliš 
mnoho nenávisti za svou bídu proti Rakousko
Uhersku a měli jedinou touhu: pomoci k jeho 
zničení. Bohatí tehdy ještě nedávali a nepřichá
zeli. Ba tak daleko došlo, že otázka, zdaH bohatí 
přijdou či nepřijdou, stala se okřídleným slovem 
našich listů a schůzL Takových chicagských Ště
pinů a' Dušků, Vlčků z Clevelandu, Wagnerů 
z Tábora a Filipů a Severů z Cedar Rapids bylo 
tenkrát celkem málo. Když, nespokojeni vý
sledky sbírek, obrátili jsme se v roce 1916 na 
prof. Masaryka, aby zvláštním dopisem vyzval 
zámožné chicagské krajany k pomoci, řekl Ma
saryk ona překrásná slova, jež jsou proj evem 
hluboké jeho demokratické úcty k malému člo
věku a třeba to byl často i člověk chybující: "Ne
psal jsem pensylvánským havířům, nebudu psát 
ani chicagským boháčům' '. 

Vymýšlely se různé cesty a metody na získání 
peněz. K novému roku byly vybírány tak zvané 
novoroční dary, byla konána národní posvícení 
a konečně po vzoru newyorskských došlo k pověst
ným bazarům. Touž se dělo za součinnosti na
šich krajanů slovenských i našich katolíků ze 
všech společenských vrstev, s nimiž od počátku 
roku 1917 počalo býtí, hlavně zásluhou far. Zlá
mala z Clevelandu a J. Straky z Chicaga, přá
telsky navazováno. První bazar v New Yorku vy
nesl 22.000 dolarů za všeobecného nadšení 
z úspěchu. New York již v roce 1915 vydal ná
rodní kolek a revoluční diplomy, jsa tak v prvém 
roce nejsilnější oporou hnutí. 
Bazarů i slavností pořádáno bylo veliké množ

ství a na nejrůznějších místech, po farmách, hor
nických distriktech i v československých čtvrtích 
velkoměst. Úspěchy rostou s dobou. Tak chicagské 
posvícení vynáší 11.000 dolarů, bazar tamní za 
obětavé pomoci "Plzeňského pivovaru" a jeho 
předsedy Červenky dokonce 40.000, březnový 
bazar clevelandský z 1917 30.000 dolarů, 25.000 
posílá ze svého bazaru Cedar Rapids, na něj ž 
zvláště okolní farmáři svezli drůbež i dobytek, 
prasátka a telátka, na nějž firmy i občané daro
vali prádlo i ozdobné předměty, mouku, potřeby 
do domácnosti, obrazy i rámce, vše co lze koupiti 
i prodávati. Bavlnářský Texas má na svém ba
zaru balíky bavlny vedle produktů svého jižan
ského hospodářství a odvádí do Chicaga (katolíci 
i svobodomyslní rukou společnou i nerozdílnou) 
54.000 dolarů. Koruny pak dosahuje svým velko
lepým bazarem nebrasská Omaha, kde pod ve
dením praktického krajana štěpničky schází se na 
70.000 dolarů na revoluční fondy. S toutéž láskou 
pracovalo se v kraji St. Louiském jako v Okla
homě, stejně se snažily NovoangHcké státy i San 
Francisko a také Kanada, naše emigrace nejvzdá
lenější, snažila se podle svých sil. To byly 
vrcholné body. Ale ve Spojených státech a v Ka
nadě byla ještě celá řada míst chudých, jež sama 
pomoci potřebovala. I ta místa přicházej í, aby 
podala ruku pomocnou. Uhlokopové pensylvánští 
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žijí celou řadu měsíců ve stávce v nejbídnějších 
poměrech. Ale stáv~a se končí a dostávají prvý 
pen~z. "Kdxž p~k, lim. starý jejich předák po 
"p~}de. ?npoml1~a povmnost k staré vlasti, dá
vaJ1 vydelek prveho týdne práce na boi za svo
bo~t;. "Ten týden tu bídu ještě vydržíme", ozna
mUJ! do ~l~velan~~.y Farmářské kraje západní 
byly .dobyvany neJhze a čím byly bohatší tím 
~vrděJi: ~ar~~ř,y přirozený šetřil a pochyb~vač, 
Jsa postvan leste k tomu Iškou těžko se podro
?oval ~~.rodní disciplině. Ale když jednou uvě
nI, t;venl celým srdcem. Není možno zapome
n~ut.l na oklahomskou a nebrasskou Prahu, na 
~lhgan, ~alé nebrasské městečko s Karlem 
~mrhou a Jeho farmáři, nelze zapomenouti na 
IIho,dakotský !ábor, kde farmář přivádí na bazar 
,komka a kdyz málo nabízejí, sám jej vydražuje 
a z~oyu podruhé daruje na revoluční účel. Ta
kovy}eden den konč~ se tam výtěžkem 10.000 
dola.ru. V Cedar Raplds a Chicagu pracují děti 
meZI dospělými. Kdesi na bazaru v jediném 
d~~ dV~T zajímavé výjevy zaznamenává kroni
~ar. !'1-aJl tam. yyloženu pamětní knihu. Přichází 
cesky s~o~oml~lOnář a usedá vedle. "Tady máte 
tu .:p~:netm kmhu? A co vám tak do ní lidé dákdJ1 ? - "po!ar, deset, sto, pět set dolarů jak 

o ~hce a Jak kdo může." Poslouchá, hlavo~ po
tYV~Je a k?nečněy odc.~ází, že prý se ještě vrátí. 

níka
y 
Hájíčka o?vedeno 330.000 dolarů. Na naše 

pomery a proh strašným počátkům plným ne
dostatku bJ:"~y to .úspěch veliký. Tehdy Amerika 
byl~ sam~ JIZ puld~uhého roku ve válce, praco
val,: velmI mnozí Cechoslovád - chudí i bo
hah :-. bez roz~í~u na společné líše. Nebudu 
vlas~m,ml slovy 1íčlh ducha našeho odboje a duši 
pocbv~?o ,ceského a slovenského člověka. Uvedu 
t,: delsl SlC~~ ale překrásný dopis prostého člo
veka, ~a~~are z Denhamu, l\'linn., z téhož Den
ra~u, Jez l~ celé chudé a jež zničeno bylo straš-
lbY~ prénJ::Ím ohněm, který vyžádal si tolik 

o ~b 1 na zlVotech, aby bylo patrno kam až 
vys~ehly n,ejušlechtilejší plameny ~árodního 
nadsem v te době: 

"V Elsoně, Minnesotta ... 
Pane učiteli Beneši! Přijměte ode mne vřelý 

~?::?rav a j~ště jednou potřásám Vaší pravicí. 
vIZ mnoho casu uplynulo, co jste v naší síni 
v Denhamu, Minn., řečnil. Naše odbočka Č. N S 
d?dnes prospívá. Od té doby, co jsme ji zaloŽili' 
a? .chudí, udrželi jsme ji dodnes. Jen málo mě~ 
SlCt; po založení pokusil jsem se o sbírku na 
leg!onáře. Umínil jsem si, že musím sebrati 50 do
lart; na tabák, a také se stalo. Vybral jsem 47 do
~aru 50 cent~. Což mně vzalo asi pět neděl, neb 
V~~ mus~l Jen v neděli, a to bylo po večerech. 

a, J.eho n~vrat. cekaJ1 prý tam dodnes. A po 
C~V1l1. ~a mm přistupuje český chudáček. Požá
date J.e),. aby se:. !aké zapsal. Je tu se svou ženou 
a, z~p~suJe ysye tezkou rukou pěti dolary. Žena se 
~lva, Jak tezce ruka jde po papíře. Zvete i jeho 
zenu, . aby se. také zapsala, a ona se skutečně 
chysta. j\Je m!lý ~huďas se jaksi zarazí a zardělý 
zm~te?e prav1: "Zena se nemůže zapsat." A když 
d;>lehate, nechápajíce příčiny, řekne vám hanbí
Clm se hlase~: ,,~á už nemám ani krejcaru." 

Do kayncela~e C. N. Sdružení přichází jakýsi 
chudobne oblecený muž se ženou a dítětem Jde 
ko!~m vásy přímo do pokoje Tvrzického. Chodí
Val! sem .c~sto podo~ní lidé o podporu, žebrají. 
Zda, s~ n:1, ze tenhle Je jeden z nich a skoro mne 
mrZl, z.e J~e~ ho neposlal.pryč. Za chvíli odcháZÍ 
a Tyrzlcky Jde ke mně. "Viděl jsi toho člověka? 
T~ je L .... !. Dal nám spořitelní knížku na dvě 
ste y ~edmdesat dolarů. Co prý je mu těch pár 
g:osu platno. Tady že se jich lépe užije," Dal 
vsecko, co měl. 
~ta y.t: tak?vých případů. A ty budou nej

krasne~sl k~pltolou našeho zápasu. 

etsl~lOu Jsem dostával po 25 centech a jsme 
20 mll ~d s~be vzdáleni a žádného isem nevyne
c~al. pale, Jsme pořádali zábavu, která vynesla 
pekne pem~e, a zas~ nám zde řečnil pan Holý. 
R?,zprodal Jsem květ my, které byly kolem něho. 
Pnnesly hezkou částku, 7 dolarů 50 centů 
Potom pří záb~vě jsem prováděl Eskymáka, talíř 
v}uce, a za~e Jsem vybral 5 dolarů 50 centů. Ale 
v~e to se ml zdálo málo a těšil i sem se až na tu 
narodyní. daň, že na každém alespoň 5 dolarů 
vyma<:kam. Y~ hle, před samým vybíráním se vše 
pok,azdo. P~lsel ten hrozný prérijní oheň a mne 
~;'l-sahl t,?-~ ~1telně, že mně nezůstalo nic, jen holý 
~l~O! ~tezl J some zachránili. Shořelo mi všecko a 
1 este J ~em zustal na všecko dlužen, neb i sem si 
zakooupl140 ~krůJesa, ale položil jsem jen 125 do
layr~. A .teď !~ vsecko pryč. Zůstalo mi 6 malých 
deb, .::eJst,?-r~l 11 let, nejmladší 8 měsíců, a, pane 
Benesl: mel I sem uchystáno 8 dolarů, na každou 
hlavu j eden dolar na tu daň. I ty mně shOřely 
oheň přišel. v noci, byl to strašný útěk. f 

. Bylo to SIce málo, ale víc jsem nemohl, musel 
J sy~m se }~~y v nepokáceném lese ohánět, abych 
ne] a~ prezll s tou drobotinou, j sem teprv začá
tecmk, a teď je všecko pryč. 

Nejv~c na mne u~ehlo, když jsem asi za 14 dní 
p~,o~m potkal krajany, oni právě sbírali tu daň 
a}a JIm r~kl: .Dneska po prvé, co ani já vám ne
dam. Om ml odpověděli: Karle kd b b r 
všichni udělali, co ty J' si udělali T' ehd y y Yt 1 d . 1 "I . . . y mne o 
~Ja o a umlm Jsem Sl, že stůj co stůj musím 

dat a!espoň Sv ~olarů. Ale kde je vzít? Vypůjčit 
t? neslo, kdp Jsem byl tak nešfasten. A hle: tu 
~1 na mne yne~do vzpom?ěl a poslal mi 5 dolaru 
Jako ~~ho:elemu. Tak Jsem si oddechl a ještě 
v nedeh rano pospíchal J' sem k panu H bY • D h ' . ru SOV! 

v K~yz am ty~o fondy nestačovaly naším po
trebam, bylo sahnuto k poslednímu prostředku. 
Byl~ potom už armáda ve Francii, na Sibiři stála 
a b~J(:lVala ar~~da našich bratří, decimována boji 
a pehleto?- ClZlnou, byly tu ženy a děti našich 
dobrovolcu, které jsme posílali do Francie Bylo 
tře~a veli~é p~moci. N ew York a Clevela~d za
pocal s narodm daní. N ew York vybíral i i týdně 

'Jako pravidelné příspěvky, ale myšlenka ta našla 
pochopení v dosti malém okruhu duší. V Cleve
landu vypsána byla národní daň na jediný den 
~ yy?e,slay více než 20.000 dolarů. Tento neoby
c~!ny uspech akce teprve započaté a ne ani dosti 
pnpr~ve~é, vša~ m?oho slibující, byl přípravou 
ke, dn.I ~seobecne narodní daně v roce 1918, kdy 
v Jedmy den sebráno bylo a do rukou poklad. 
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u en a.~u a s radosti Jsem mu je odevzdaL" 
Tak p~se Karel Uhlíř, farmář z lesů a farem 

sev;rommnesottských, jehož jmění 125 d 1 o 
shorelo strašným prérijním ohněm, ale o :~ 

shořelo to velké srdce, z jehož hlubin, 
z hlubin to národní duše, byla vyvážena tato 
perla. Až bude psána podrobná historie revoluč
ního hnutí, .bude více takových obrazů jak mezi 
Čechy, tak mezi Slováky, jejichž činnost a me
tody byly totožné a snahy obou větví navzájem 
se doplňovaly ušlechtilým zápolením o primát 
od chvíle vzájemného spojení za společným 
cílem. K tomuto plnému spojení dochází však až 
v druhé polovici roku 1917. Do té doby tíha fi
nanční pomoci leží na Č. N. Sdružení, jež vede 
i dále odboj proti Rakousko-Uhersku. Vše, co 
dostalo se do rukou prof. .Masaryka, činilo 
1 milion dolarů, přes půl milionu bylo užito 
k pomoci sibiřským a francouzským bratřím, 
vedle nákladů na agitaci v Americe a na vydá
vání spisův našeho odboje se týkajících. Celkově 
vydáno bylo všemi revolučními složkami do 
konce r. 1918 přes půl druhého milionu dolarů. 
By 1 to peníz na milionovou větev celkem neveliký, 
ale kolik leželo za ním bojů, kolik neprospaných 
nocí, kolik lásky našich lidí nejlepších! Nelze ho 
měřiti počtem dolarů, je nutno vážiti morální 
jejich cenu a je také nutno ptáti se, proč český 
člověk v cizině tak dal se přesvědčovati o své po
vinnosti a zdali i vůči němu konána byla náležitě 
povinnost, aby v dané chvíli stál na výši dne a 
myšlenky. Je nutno vážiti oběti, jež za nimi často 
stály a mnohdy i chudobu, z níž se rodily. A jako 
takové měly cenu mnoha milionů, í ak to krásně 
řekl prof. Masaryk, když pravil, že jsme sice 
proti rakousko-uherským milionům na svou revo
luční práci měli málo peněz, ale my za každý na 
revoluci vydaný peníz vykonali jsme tolik, kolik 
nezískala a nevykonala byrokracie monarchie 
habsburské za 100 dolarů. 

Je v těch slovech skryta hluboká pravda i vý
straha našemu dnešku zároveň. Až jednou doj de 
k zápasu - a ono k němu, dejž osud, nikoli naší 
vlastní vinou, dojde - bude zase náš dolar, vy
dávaný potom naší byrokracií, míti hodnotu 
100 dolarů našich protivníků? Nezapomeneme 
se, nebude naše byrokracie mašinou bez ducha, 
jaká byla kdysi byrokracie rakousko-uherská? 
Nebude potom hodnota naší práce přehodnocena 
obětmi našich nepřátel? Jak činit, aby toho ne
bylo? To je problém, o němž by se mělo zvláště 
v této chvíli nmoho a poctivě myslet všemi pocti
vými československými lidmi, zvláště pak naší 
byrokracií. 
• Největší nesnází byli nepřátelé z našich řad 

vlastních. Čím byl celému tomu boji a čím byl 
Rakousko-Uhersku dr. Iška, to vysvítá z před
cházejícího líčení. Podporován Melicharem, bý
valým tajemníkem Českého národního sdru
žení, pomocníkem Bernstorffovým a Zvědín
kovým, podporován některým tiskem, opatrníky, 
l'akušáky a lidmi pochybného rázu a charakteru, 
způsobil našemu hnuti těžké rány, takže se na 
chvíli zapotácelo. Ale vyšli jsme z tohoto hnutí 
posíleni tím spíše, že dr. Iška sám sebe uvalil 
do těžkého podezření, že je placen rakouskými 
penězi. O to rozpoutal se veliký. boj, v němž 
dr. Iška žaloval u amerických soudů list, kterýž 
byl nejsilnější tiskovou oporou revoluce, chi
cagskou "Svornost". Vítězství Iškovo bylo by 
bývalo nejen prohrou vydavatelstva Geringe-

rova, ale i prohrou revoluce vůbec. Jaká tedy 
byla radost všech poctivých československých 
lidí, když na tomto soudě za rozrušené pozor
nosti přátel i nepřátel zamítl americký soudce 
Raferty Iškovu žalobu památným rozhodnutím 
ze dne 27. ledna 1917, v němž se praví, že sice 
dr. Iškovi nemůže býti vzato právo, aby stál na 
straně Rakousko-Uherska, že však dr. Iška, po
staviv se veřejně a proti cítění všeho lidu česko
slovenského za německou věc, nemohl od česko
slovenského tisku očekávati nic jíného, neboť je 
to tisk větve národa porobeného mocí, jíž se 
dr. Iška zastává. 
Konečná prohra Iškova byla tím zpečetěna a 

on ztrácel jednoho z přátel a podporovatelů 
svého odporu za druhým. I tisk, který jej dotud 
podporoval, "Američan" a "Hlasatel", odvrátil 
se od něho úplně a odešel cele za sympatiemi 
lidu, jež šly s revolucí. 

Přes to nenapravily se škody Iškou způso
bené nikdy. Tisíce českých duší bylo pro nás' již 
ztraceno, nečítaje v to ani četný živel indife
rentní, národu svému již zcela odcizený. 

Také přímé pokusy o získání Ameriky pro 
politiku Diirichovu nepotkaly se s úspěchem. 
Když ruské vyslanectví ve Washingtoně po 
výzvách Diirichůvých o pomoc jeho Národní 
radě na Rusi - tázalo se Č. n. sdruženi na sta
novisko naše k této jeho N. radě, tušíce, že tu 
není něco v pořádku, odpověděli z Chicaga dne 
13. března 1917 do Washingtonu: "Déle nežli 
dva roky již 700.000 amerických Čechoslováků, 
spojených v Č. n. sdružení, stojí jednomyslně 
za hnutím, vedeným největším ze žijících Čechů, 
T. G. Masarykem, a jeho ctěným pomocníkem 
poslancem J. Diirichem. V aktu, jímž ruská vláda 
uznala oficiálně Národní radu, jejímž Masaryk 
je presidentem a Diirich vicepresidentem, vi
díme nový důkaz bratrské lásky, již veliký ruský 
národ prokazuj e slabšímu svému slovanskému 
bratru." Další vývoj věcí pak prokázal, jak roz
myslně byla stylisována tato odpověď. 

Brzy na to se počíná už další boj. A snad boj 
ještě krutější, poněvadž nebyl veden proti idei, 
ale proti osobnostem. Proti idei lze postaviti 
ideu, ale proti lidem, nepřítomným a ve chvíli, 
kdy bylo nútno obrátiti všechny síly na zápas 
proti nepřátelům naší svobody, mohl se státi 
tento nový zápas největším nebezpečím. Však 
díky otřesům, které Č. n. sdružení přetrvalo 
v boji s Iškou, a dík chybám útočníkovým, jenž 
byl veden příliš vášní a ztrácel rozvahu, minul 
zápas Karla Horkého proti Č. n. sdružení jako 
zlá episoda. Byla to rychle již následující aféra 
Diirichova, již spisovatel Horký vzal za svou a 
způsobil naší revoluční práci bolestné otřesy. 
Horký byl Americe znám svou epištolou .,Teď 
anebo nikdy", jíž posílil k práci rozhodné a 
otřásl nedůvěrou nerozhodných. četly se s veli
kým zájmem i další jeho věci, články a výzvy, 
jimž dal všecky vlastnosti svého pera i ducha. 
Ale i eho kapitola "Diirichův národ a Benešovo 
obecenstvo", to byl strašlivý omyl nejen věcný, 
ale i taktický a musel se skončiti tak, jak se 
skončil. Tam ovšem, jako v New Yorku, kde se 
Horkému odpovídalo tiskem i schůzemi a kde se 
vybily prvé nálady vybičované tónem brožury a 
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jejím obsahem, tam revoluční hnutí dostalo těžké 
rány, z nichž se nemohlo po měsíce vzpamato
vati. Ale jinde, kde správně rozpoznali nebez
pečí aféry a její osobní pozadí, minula věc sama 
bez větších následků. Je to jen svědectvím vy
soké mravní úrovně a vyspělosti celého revo
lučního hnutí, jestliže se tato bouře, která se 
odehrávala zvláště v Českém národním sdru
žení, přehnala přes jeho hlavy bez větších škod. 

V této době počíná zdvíhati hlavu protírevo
luční tábor, kterýž čekal na příležitost revoluce 
vlastní a jenž se později představil jako bolše
vické hnutí v Americe. Byl seskupen kolem 
newyorské "Obrany" a skládal se jak ze Slováků, 
tak Čechů, koncem pak revolučního zápasu, 
když v Chicagu vítězí vlivem úspěchů ruské re
voluce také tento směr, rozrůstá tábor našich 
bývalých rakušáků a nových revolucionářů po 
ruském vzoru do značných rozměrův. Poruch 
hnutí našemu však nezpůsobiL Odpuzoval kde
koho a jeho vůdce, Beránek, marně zkoušel své 
veršotepectví na těch, které tolik nenáviděl. 

kovy proklamace ze dne 14. listopadu, v níž ohla.;. 
šuje v době těžkého ohrožení spojeneckého zá
pasu revoluční odboj proti Rakousko-Uhersku a 
proklamuje právo československé samostatnosti. 
A tak po několika měsících od slovenského me
moranda podpisují představitelé Slovenské 
ligy (předseda její A. Mamatey a tajemník 
Daxner) jasné prohlášení o společném postupu 
za společným cílem. Toto prohlášení kvitováno 
bylo na české straně velikým povděkem a od té 
chvíle se počíná také větší ideové soustředění a po-

Do řady těch, kdož hnutí našemu přišli zasa
zovat zezadu bodné rány, náleží í časopis 
"Texan", který ze sobeckých důvodův změnil 
svůj prvotní směr, representovaný kdysi red. F. 
Venclem, a pod vedením svého vydavatele 
Drozdy a redaktora Dongresa otiskoval hanebné 
invektivy proti všemu, čím se revoluční hnutí 
jevilo. Texas, do té doby místo velikého nadšení 
pro naši věc, v í ehož vedení bratří Pázdralové, 
obchodník F rnka, redaktor Tesař a řada dobrých 
duší vykonala dílo hodné vší úcty, zlomen byl 
ve své jednotě, ve své víře v revoluci, v armádu, 
o níž se tvrdilo, že zaprodáváme své americké 
československé chlapce Francii ze zištných 
příčin a za odměny z každého dobrovolce, o níž 
se tvrdilo, že j de vstříc jisté smrti, ten Texas 
zjitřil se vášnivými bojí a ztratil svůj starý 
věrný ráz. Starý Buňata, sedmdesátiletý žurna
lista, statečně odrážel rány "lidového lidovce", 
jak Drozdu jmenoval, ale poměry už se 
nezlepšily. 

Také bratři Slováci měli některé své potíže 
s maďaronskými kněžími a novináři, ale boje 
jejich byly poměrně daleko slabší, právě tak, 
jako nesnáze katolíků, jejichž rakušáci byli na
posled v naprosté menšině. ° smýšlení Slováků svědčí významný dopis 
rakousko-uherského konsula von Ludwiga 
z Pittsburghu ze dne 11. srpna 1915, v němž si 
na Slováky takto stěžuje: "Navázati s některým 
listem o velikém kruhu slovenských čtenářů 
bylo by co nejžádoucnější. Přece však pochy
buji, že bude je lze získati, protože tyto časo
pisy většinou orgány slovenských spolků jsou." 

Von Ludvig naříkaje, že listy slovenských 
spolků nejsou "na prodej", píše dále na gener. 
konsulát v New Yorku: ,,slovenské duchovenstvo 
těchto okresů je nám skoro veskrze nepřátelské 
a není možno pomocí jejich biskupů, třebaže 
s námi tito sympatisují, změn ve smýšlení těchto 
kněží dosáhnouti." (Jeden z dopisů zachycených 
Fr. Kopeckým.) 

Jak již bylo řečeno, snažili jsme se získati Slo
váky od prvých počátkův. K veřejnému projevu 
pak skutečně také došlo při příležitosti Masary-
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.litická spolupráce. Ačkoli však v Chicagu vlivem 
ušlechtilého Andreje Schusteka v New Yorku 
za Gettinga a Ihrického dochází i k praktické 
spolupráci na schůzích a bazarech i při všech 
jiných příležitostech, pro nedůvěru k českému 
svobodomyslnému živlu u slovenských katolíků, 
kteří tvořili v Lize silného činitele, stále nedo
cházelo k vřelejšímu poměru. Na jaře 1916 od
chází do Francie na nátlak z Chicaga Osuský, 
mladý, bystrý, ale dosud nepříliš známý advo
kát, aby tam spolupracoval s Národní radou. 
Styk je už potom hojnější a hojnější a zvláště 
práce politická koná se za vzájemného spolu
působeni. Ve slovenském hnutí se uplatňují vý
značně red. Ignác Gessay, red. J. Bielek z Pitts
burghu, kat. farář Murgaš z Pennsylvanie, Ku
bášek z N ew Yorku, kazatel Bradáč z Whitting, 
farář VanÍščák z Chicaga, bankéř Bosák z Penn
sylvanie a jiní slovenští předáci velmi horlivě. 
České národní sdružení, aby se uchránilo 
výtky, že mu j de především o slovenské 
nebo české peníze, nečiní nátlaku na finanční 
pomoc, a tak k ní dochází s těchto stran celkem 
dosti pozdě, až průběhem a koncem roku 1917. 
Ale tam, kde konány byly společné bazary, ne
byly vyzískané sumy děleny, ale společnou rukou 
zasílány přímo prof. Masarykovi do Londýna. 
V té době zvláště politické projevy konány byly 
již společně. Prvé konference našich národních 
organisací omezovaly se jen na členstvo a dele
gáty vlastní, ale již sjezdy další mají četnější 
delegaci slovenskou i katolickou a delegace čNS. 
zúčastňuje se také sjezdů Slovenské ligy i Svazu 
katolického. Na krásném sjezdu všech tří těles, 
konaném při příležitosti konference čNS. v Chi
cagu ve dnech 9. až 12. února 1918, zpečetěna 
byla trvalá jednota československého lidu 
v Americe utvořením Československé národní 
rady, jejíž sídlo položeno bylo do Chicaj1a. Toto 
těleso, složené ze stejného počtu Slováků 
i Čechů, postavilo se v čelo vší československé 
representace v Americe a bylo projevem její 
jednoty. Veliký vliv na takové utváření věcí měl 
Ján Jánček, který přišel od sibiřské armády do 
SS. a přijav úřad tajemníka Slovenské ligy, vy
konal kus dobré práce pro československý Hd. 

Všecko toto sjednocení, vykonanÉi po dlouhých 
nesnázích, . protivenstvích a bojích s nepřáteli 
vněj šÍmÍ i vnitřními, bylo jistě svědectvím 
určité vyspělosti našeho národa. Bylo to také 
uznáno vážnými činiteli. Když prof. Dewey, 
vůdčí zjev v. oboru nového vychovatelství a první 
průkopník "činné školy", mluvil o jednotlivých 
větvích národnostních ve Spojených státech, od
suzoval nedemokratický ráz hnutí polského a 
s velikým uznáním vyslovil se o československém 

lidu, ukazuje na spo~tánnost č~s~?slovenského 
revolučního hnutí, na Jeho mravm clstOtU, den;o
kratické založení i krásné nadšení posledmch 
jeho vojáků. . " .. 

Vojta Beneš: Revolucm hnutz v Severm Amence. 
Památník odboje. 1923. 

Z účasti zaoceánského emigranta 
v čes k o s loven s k é m o d boj i. 

Přiznávám se, že nerad píší neb mluvm; o ~om, 
co jsme v Americe dělali po čas světove valky. 
Má nechuť a zdrželivost mnohým bude samo
zřejmou, jiným stačí připomenouti, že. některý~ 
našim lidem staly se jejich zásluhy neJnebezp~c
nějším nepřítelem. Ježto však uznávám sprav
nost důvodů redakce tohoto sborníku, .že j.~ 
nutno zaznamenati pro budot;c~lOst. a p~o hl~.~~ru 
našeho osvobození i účast hdl nejvzdalenejslch 
od rodné země na revolučním hnutí českoslo
venském v letech veliké války, chci zazname
nati zatím aspoň částečně a ,st:?čn? něk~eré 
stránky a momenty své osobm ucasb v nasem 
odboji za oceánem. 

V květnu 1914 jel jsem z New Yorku do 
Evropy a jednou z příčin mé cesty b~lo zo~ga= 
nisování zpravodajské sítě pro Svaz zurnahstu 
v New Yorku, jehož jsem byl m~stop~edsedou 
a pokladníkem. To proto, že madarska propa
ganda pro odtržení Uher od Rakouska vyvrcho
lila v uspořádání sbírek, ~t~.ré ;ynyesly '! . Ar!~e
rice několik milionů dolaru, jIchz melo byt! uzdo 
ve chvíli úmrtí starého panovníka pro rozk~ad 
rakousko-uherské říše a utvoření repubhky 
uherské. 

Již v roce 1913 sdělil jsem zprávy o této ma
ďarské činnosti Habrmanovi a doporučoval jsem 
dohodu českých politických stran pro př!pad 
rozvratu rakousko-uherské říše. Když Jsem 
přijel do Prahy a v mluvil znovu o tě.chto ~ěcech 
s Habrmanem a Smeralem, poznal Jsem, ze ~o
hoda není možná, protože politický život v Ce
chách byl na rozpadnutí,. tj.sk byl p~n~ aféry 
Švihovy atd., atd. Habrman 1 Smeral byh zasadn~ 
pro to, aby byl učiněn pokus o dohodu~po~l
tických stran pro případ uvedených eventuaht. 

T o vedlo mne k profesoru Masarykovi, s nímž 
seznámil ísem se už v době jeho přednášek ve 
Spojených státech. Myšlenka. se mu, zam.lou,: 
vala, ale pravil: "To by musilo "Pr.avo hdu 
přestati s útoky a sociální demokraCie by ~u
sila postavit most, po kterém by bylo m?zno 
přejíti." To bylo dne 19. června 1914. }ednal Jsem 
potom s drem Soukupen;. dr~m" Smeralem

v 
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Habrmanemj útoky v "Pravu hdu zvolna pre
stávaly. Následovala schůzka s profesorem Ma
sarykem v redakci "Času", při níž pozv~l mne 
(a mou dceru) na večeři na pátek dne 26. cervna 
1914. Pozván byl také profesor Šimek z Iova 
City a mluvilo se zase o těchto věcech. 

Na 4. července svolal jsem k Chodě rovům 
čechoameričany k oslavě amerického svátku 
nezávislosti a při příležitosti té byl mým hostem 
také profesor ~asaryk. To bylo ~rátce, P,o sa
rajevské tragedh. Bylo smluveno, ze podlvam se 

do Sarajeva a cestou přes ~ídeyň za~tavím se 
u spisovatele Machara, pro nehoz mne profesor 
Masaryk odevzdal dopis následujícího dne, a 
6. července ráno odjížděl jsem do Vídně. 

Příští den večeřel jsem s Macharem, odevzdal 
mu dopis a dověděl se,. že S,;ra j e:'o i est pro ci
zince uzavřeno. Proto Jsem lel rano do Terstu, 
navštívil některé přátele, potom odjel jsem do 
Benátek, Říma, Athén, Smyrny a Cařihradu. Dne 
28. července, v den, kdy Rakous.ko-Uhersko vx
povědělo Srbsku válku, vracel Jsem. se z Car!
hradu Černým mořem přes Konstancl, Bukurcsť 
a Vídeň do Prahy. 

Profesor Masaryk byl právě v Něm;cku ve 
Špandavě a zprávy ze své cesty podal Jsem mu 
po jeho návratu. Po příjezdu do Prahy dcera 
Villa pomáhala na americkém kon~ulátě v Praze: 
kamž jsem denně docházel a dovldal se mn~h,: 
zprávy, které byly v rozporu s :akousky~! 
zprávami oficiálními. Měl Jsem zpravy zvlaste 
též od italského konsula a jiných a sděloval 
jsem je profesoru Masarykovi, s nímž jsem měl 
několik schůzek za tím účelem. 

Dne 25. srpna dotazoval se mne Masaryk" kdy 
odjedu a mohu-li jeti pře~ Anglii; po k~adne o,d
povědí sdělil mí, že by rad po~~al zpravy s~ym 
politickým přátelům v AngIn a ,v. dalslc~ 
schůzkách dal mně informace, ktere)sem mel 
doručiti panu Steedovi, redaktoru londýnských 
"Tímes". Zprávy byly také číselné a týkaly se 
věcí vojenských i finančn~h.o stavu ~.,;k<:usko
Uherska' znamenal jsem Sl Je a pozdeJl prevezl 
přes Ně~ecko zašité v podrážkách svých bot., 
Den před mým odjezdem byl jsem Masarykem 
ještě dodatečně zpraven o jihoslovanských vůd
cích a dne 28. srpna opouštěl jsem Prahu se svou 
dcerou a asi 20 Čechoameričany. Když se ~!'-: 
saryk se mnou loučil, řekl mi, že se r~~hodl. Jl~l 
proti Rakousku a proto bude mUSIt! odJe!l, 
neboť nemohl by poHticky proti Rakousku pu
sobit doma. 

V poselství do Anglie byl také v.vzk:,:z . pro 
ruské vyslanectví v Londýně; že nas!, v~J,acl rc;
voltují doma i na frontě, kde se z~:m~ll vzda
vati, používajíce při tom bílých satk~; h~.sl~ 
používati bílých šátků bude šířeno ~ezl nas,lm~ 
vojáky odjíždějícími na frontu a r~sky .generalm 
štáb má býti o tom uvědomen a ma dah rozkazy, 
aby našim byl přechod umožněn. 

Jel jsem přes Německo, Holands~o a ?O ~on
dýna jsem přijel dne 2. září 1914. Jezto tehoz od.
poledne vyřídil jsem poselství panu Steedovl, 
který se mnou jel na ruské .vys~anectví a tam 
jednal s velvyslancem. Pak Jel Jsem na vysla
nectví italské. 
Před mým odjezdem z L~ndýna sd~1il m,i p~n 

Steed, že v Petrohradě vzali vse na vedoml a ze 
potřebné věci budou .učině?y. Zprá,vy o~ :t:rofesora 
Masaryka rázu vOJenskeho a fmancmho ode
vzdal pan Steed hned po mém příjezdu do 
Anglie válečné radě, která právě za~e~al~, .a 
v níž lord Kitchener podal zprávu o valecne SI

tuaci, jak ji poznal na francouzské fror:t~, o~
kud se právě vrátil. Kitchener prohlast1!. ze 
válka bude trvati nejméně 3-4 roky. Bylo tre~.a 
poslati do. Prahy kurýra s touto zprávou a s JI-
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nými informacemi, a proto vešel jsem ve styk 
s činovníky londýnského Sokola, kteří opatřili 
prvního kurýra p. Bohumila Šimka a slíbili 
í další kurýry opatřiti. Krátce potom, když jsem 
panu Šimkovi dal v hotelu peníze na cestu, byl 
jsem zatčen tajnou policií, ale brzy zase pro
puštěn, když jsem podal náležité informace a 
odvolal se na pana Steeda. 

Poselství, které měl Šimek vyříditi profesoru 
Masarykovi, bylo mu úst~ě sděleno v redakci 
deníku "Times" dne 4. září 1914. Bylo v něm mimo 
jiné sdělení, že válka bude dlouhá, že Anglie 
bude bojovati do poslední válečné lodi a posled
ního vojína, že plánem trojdohody (rozuměj 
Ruska, Anglie a Francie) jest pochod ruské 
armády Slezskem, Moravou a Čechami, aby do
saženo bylo oddělení Rakousko-Uherska od Ně
mecka, že se tak stane ještě téhož roku a že se 
očekává přátelské přijetí Rusů, kteří přivezou 
zbraně k ozbrojení našich lidí, jichž bude třeba 
pro udrženi pořádku v zemích českých; k tomu 
konci že bude rozšířena včas náležitá proklamace 
ruského velitelství. Dále bylo vzkazováno, že 
Paříž nejspíše padne, protože Francouzové ne
znali správně početného stavu německé armády, 
nicméně aby proto naši lidé neklesali na duchu, 
neboť í v tom případě příležitost k našemu osa
mostatnění bude, jen, když půjdeme loyálně 
s trojdohodou. 

Poselství toto nezastihlo profesora Masaryka 
v Čechách, nýbrž v Rotterdamu a neobdržel ho 
od Šimka, nýbrž - nemýlím-li se - přímo od 
přítele Steedova, Seton-Watsona, který do 
Rotterdamu zajel, aby jej navštívil. Masaryk, 
doprovázej e svoj i švekruši madame Garrigue, 
která odjížděla do New Yorku, přijel do RoUer
damu 14. záři a zůstal tam až do 22. září, o čemž 
mi podal zprávu pan Steed kabelogramem, sou
časně oznamuje, že se profesor zase vrátí v po
lovici měsíce října. Druhá kabelograHcká zpráva 
od Steeda oznamovala mi druhý zájezd Ma
sarykův do Rotterdamu, kdy bydlel v hotelu 
Weimar; zaslal jsem mu tam první zprávy od 
revolučního výboru v New Yorku. 

Než isem opustil Londýn, dohodl jsem se 
s tamními Čechy o zorganisování důvěrného 
zpravodajství a představil jsem pana Františka 
Kopeckého panu Steedovi jako našeho zástupce 
v Londýně až do doby, kdy· by snad profesor 
Masaryk rozhodl jinak. Současně· psal jsem do 
Paříže a Petrohradu na známé mí adresy, žádaje 
o jmenování 3 spolehlivých důvěrníků v těchto 
městech. 

Když jsem přijel do New Yorku v neděli 
13. záři, podal jsem ještě téhož dne zprávu někte
rým členům Svazu žurnalistů, uspořádal veřejnou 
přednášku dne 17. září a jednal s panem Cra
nem a prof. Pupinem, načež ihned j sem se vydal 
na cesty, abych navštívil všechny české časo
pisy v Americe, které jsem získal pro jednotný 
postup. Současně pokračoval jsem v organiso
vání důvěrného zpravodajství, k čemuž však ne
měl jsem legitimace, a proto na sjezdu v Cleve
landě dne 14. března 1915 dohodli jsme se o všech 
akcích, směřujících k vybudování revolučrií or
ganisace, při čemž podněty mé byly schváleny. 
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Na sjezdu tom bylo založeno České národní 
sdružení, jehož ústředí položeno na můj návrh 
do Chicaga. Naši krajané se počali organisovati 
pro odboj. 

Krok za krokem začalo se potom pracovati 
téměř ve všech větších městech amerických, 
kde žili čeští usedlíci, a to už v prvních dnech 
války. Svou úlohu vykonaly též Masarykovy 
vzkazy pro českou Ameriku a americké přátele, 
v jejichž smyslu hned po návratu z Evropy -
jak jsem se již zmínil - informoval jsem české 
časopisy a získal nejpřednější redakce pro jed
notný postup, řízený Svazem českoamerických 
žurnalistů. Potom již koncem roku 1914 navázal 
jsem styky s diplomatickými zástupci spojenec
kých armád ve Washingtoně. 

Později - v druhé polovici r. 1916 - seznámil 
jsem se jejich prostřednictvím s rádcem presi
denta Wilsona, plukovníkem Housem, který při 
kabinetě ,Wilsonově udával směr ve věcech 
evropských. Jemu i diplomatickým zástupcům 
spojeneckým podával jsem zprávy o tom, kterak 
Češi všude revoltují proti Rakousku, že čeští 
vojáci v rakouské armádě se vzdávají na fron
tách a jak v PaříŽÍ, Londýně a hlavně v Rusku 
vstupují do dobrovolnických družin, aby bojo
vali proti centrálním mocnostem. Plukovníku 
Housovi předkládal jsem také memoranda prof. 
Masaryka a tištěné články dra Beneše, odpo
vídal jsem na jeho dotazy a překládal pro něho 
různé pamětní spisy Čechů, Slováků, Jihoslo
vanů, Poláků a pod. 

S počátku však president Wilson ani plukovník 
House nebyli ještě nakloněni spojencům. Neutra
litu, jejíž dodržování vláda požadovala na všech 
občanech, zachovávali až úzkostlivě. Naproti 
tomu v kongresu a senátě byla nálada proti
spojenecká, poněvadž mnoho členů obou těchto 
sněmoven bylo původu německého nebo irského. 

To bylo příčinou, že i široká veřejnost, třebaže 
se snažila poslouchati nařízeni o neutralitě, byla 
ve skutečnosti silně nakloněna sympatisovati 
s centrálními mocnostmi. Jediní, kteří hned s po
čátku války sympatisovali se spojenci, byli slo
vanští přistěhovalci a potom výrobci a doda
vatelé válečného materiálu. Tito pak jenom 
proto, že mohli dodávati válečné potřeby toliko 
armádám spojeneckým. ByH by jistě bývali 
ochotni zásobovati i centrální mocnosti, avšak 
to bylo vyloučeno při anglické kontrole moří. 

Ze slovanských přistěhovalců byli to pak 
Češi, kteří zvláště okázale přáli spojencům. 
Proto poskytovala jim spojenecká vysla
nectví ve Washingtoně takových výhod, 
jakých nebylo poskytováno nikomu. Zvláště 
činili tak Angličané a Srbové, později také 
vyslanectví ruské a francouzské. Jako jejich dů
věrník mohl jsem užívati anglického kabelu a 
bezdrátové telegrafie a mohl jsem zasílati kam
koli zprávy a dopisy prostřednictvím anglické, 
srbské nebo ruské diplomatické pošty. Mohl 
jsem dokonce vydávati cestovní pasy Českého 
národního sdružení a konsulární úřady spoje
neckých států dostaly příkazy od svých vysla
nectví, aby je vidovaly, což také bez překážek či
nily. To umožnilo naším lidem cestovati do zemi 
spojeneckých a zvýšilo náš prestiž i u americké 

vlády takže nečinila překážek. Takových 
cesto;ních pasů*) vydáno bylo asi 200 kusů. 

Jest samozřejmé, že této zvláštní, důvěry ~ 
přízně a těchto ~ezvy~l1.<;h k.?nce~l musili, ~l 
naši lidé V Amence nejdřlVe cestne vydobyt!. 
Pokusil jsem se o to se svými přáteli, jejichž 
pomocí získával jS?n: již o~ r~. 1915 velmi dů: 
věrné zprávy. S mml podmkl Jsem opravdovy 
zápas s německou tajnou službou a ze zápas,: 
toho vyšli jsme vítězně; říkal;> se tomu ta~~ 
kontrašpionáž. Tato naše skupma nemnoha hd1 
zachránila tisíce lidských životů a ,miliony ma
jetku spojeneckých států. Mnoh? životů a. ~a: 
jetku zachránila i samotné Amence, tehdy Jeste 
neutrální tím že znemožnila ničeni továren, vy
rábějících váÍečný materiál pro spojence. !a: 
kovýmto továrnám, třebaže byly v neutralm 
zemi věnovala německá tajná služba všechnu 
pozo~nost a při nejbližší vhodné příležitosti vy
hazovala je do povětří. Rovněž tak dělo se spo
jeneckým lodím, které yd0I!ravovaly ~ ~menky 
zásoby k evropským brehum. ZamezIt! to bylo 
jednou úlohou naší kontrašpionáže. 

Působení naší zpravodajské služby však vy
vrcholilo v odhalováni a maření intrik němec
kých a rakouských diplomatů .a prot~s~ojen,ec
kých tajných organisací. 'Y te~~ pr~cl ~~)1ral 
jsem se o Františka Kopeckeho, uredn.lka pn ge
nerálním konsulátu rakousko-uherskem v New 
Yorku, jehož odvaze podařilo ~e zís~ati pram~ny 
pro naši věc zvláště významne. I ma ~~.e:a Vtlla, 
zaměstnaná v jedné německé kancelan Jako se
kretářka, pomáhala naší věci. Výsledky byly 
mnohé a cenné. 

Uved1J. zatím jen několik nejvýznamnějších: 
1. Vypátráni něm~ckýc~ a rak.ouských .důstoj

níků, jimž se podařilo un~kn?uh. z ruskeh? za
jetí do Německa přes SpoJ~~e staty P.?n:O~l. rus
kých pasů, které si opatřlh za znacne castky 
od ruských důstojníků v zajateckých táborech 
v Rusku. Dále upozorňování na tajn~ kurýry ~ě
mecké a rakouské, vysílané z MeXika a SpoJe
ných států do Berlína a do Vídn~. y. obou pří
padech chytili Angličané osoby, Jez Jsme ozna
čili, na moři. 

2 Sledováni a odhalení dra Alberta, Hnanč
níh~ agenta berlínské v:1ády: který fína~co~al 
švédské a holandské obJednavky ve Spo)enych 
státech, určené pro německou arm.ádu.

o
· .Tím 

padly celé lodní náklady do r~k.?u spojenct; Jako 
válečný kontraband a znemozt;eno ~ylo zaso?o: 
vání německé a rakouské armady pres neutralm 
země severoevropské. 

3. Dalekosáhlé důsledky byly učiněny vládou 
Spojených států ze zachycení korespondence 
německých vojenských atašé Boy Eda a von 
Papena a rakousko-uherské~lO velvyslay~ce 
Dumby. Stalo se tak zásluhou Jednoho z naslch 

*) Na tomto českém revol~čním Pz:su st~jí za zvláštní 
povšimnutí naprosto nezvykla textoya vlozka, která vy
kládala, v jakých službách majitel _pasu c~stu ~oná a 
.která činíla z cestovního pasu prostredek narodnl a po
fHické propagandy. čteme zde: "čecho,vé jsou větví vel
kého slovanského kmene, a ti z našich rodákd,. kteří mě}i 
svobodnou volbu, umírají dnes po boku Anghe, Francle 
a Ruska. Naší národní tužbou je úplná nezávislost naší 
milované země." (Pozn. red.) 

, 
důvěrníků, jenž prozradil americkéh~ žurn,?-listu 
Archibalda, který vezl od jmenovanych ~emec
kých a rakouských ~ípl?matu ~ JI ash1Dgt~nu 
zprávy do Berlína a Vldne. Z dopiSU rakouskeho 
velvyslance Dumby vyšlo naje.':o: že stávky 
v amerických továrnách! J;>racu)lclch pro S~Oe 
jence, osnovány a vyvolavany bX1y ra~ouskym 
vyslanectvím. Z dopisů ně~ecke~o vOJ~~sk~ho 
atašé von Papena vyšly naJe~o neme?ke mtnky 
ve Spojených státech, Kanade a Me:'lk,:. Po ~d: 
haleni těchto skutečností vláda Spojenych statu 
žádala ve Vídni a Berlíně za odvolání kompro
mitovaných diplomatů, což se také hned stalo. 
(Dumba odv?lá~ v září, ob~.~ěmečtí atašé vo
jenští v prosmc! 1915.) :roZ?,:!.l uv~dena tat? ~d: 
halení mezi předními pncmaml vypovedem 
války Spojených států Německu a Rakousko-
Uhersku. 

4. Pro spojence mohlo míti přin;o kyatastro-
fální důsledky úspěšné provedem .~emecko
irského komplotu, jejž jsme znemožmh odhale
ním amerického generálního konsula Gaffe~y~o 
v Mnichově, který byl pros~ř~.dní~~m me~l n~
meckou vládou a Irčany, v Jepchz cele stal ~lr 
Roger Casement. Odhalen~ stalo. se zachxcemn; 
korespondence, zaslané irskýmI ,v~rgamSaC?~l 
německému ministerstvu zahramcl v Berhne. 
Z korespondence vyšlo najevo, že Němec~~ 
chtělo pomocí svého vá~ečnéh? lod'~tva ~bsadlb 
irské ostrovy. Ve chvílI, kdyz chtely nemecké 
lodi vyloditi zbraně na březích I~sk~, byly 
anglickými křižníky potopeny. ~eneralm k~nsul 
Gaffeny byl washingtonskou vladou odvolan. 

5 Nemalé vzrušení ve Washingtoně způso
bil~ naše sdělení prostřednictvím anglic
kého vyslanectví o jednání. berli~ské vlády 
s generálem Huedou, aby meZI Mex.lkem a SP.o
jenými státy vyprovokována byla, valk~. J:dmm 
z kurýrů, který obstaral spOjem meZI ~emec: 
kými a rakouskými diplomaty ve W as~mgtone 
a mexickým vůdcem, byl Sobot~~, ;'lame~t~an:c 
i'akouského ministerstva zahramcmch veCl. Dik 
jeho nešikovnosti a dík tomu, ~e zac~yceny byly 
německé depeše; k válce t;leu M:::c:~ex;t, a. Spo
jenými státy nedošlo a neJvroucneJSl pram ber
línské vlády zůstalo tak nesplněno. 

6. Z nejposlednějších a nejvýznamnějšíc~ 
úspěchů naší kontrašpionáže bylo odhalen~ 
intrik německého velvyslance BernstorHa, kte~~ 
jednak znemožnilo německý komplot v Indu, 
jednak ochromilo německou prop,:gan~u ~e 
Francii pró uzavření předčas~ého mlru}lm, z~ 
tam vedlo k zatčení a poprave Bolo-pasl, ktery 
obdržel od hraběte Bernstorffa 1,700.000 dolaru 
na propagandu."') 

10 aférách a odhaleních,. o ~ch~}e , autor zmiň?i: 
v předchozích odst~vcích, ,n,:lde c:~~r VIce nebo n:enC; 
podrobnou informaCI v kazdych deJ1na<:.h se::~ro~mert~ke 
republiky za světové války. Tak na pro obslme o Ulch 
vypráví prof. Mc Master ve své ~.voudflné pr~ci fI~he 
Uníted States in the Wo.r1d War (ViZ o Ul zpravu 
v 1. sv. Naší revoluce na str. 141.) " .. 

Jak se ve vrstvách spojeneckých a zelmena. anghckrch 
cenily služby, o níchž zde p. Voska vypravuJe, dosved. 
čuje pozoruhodně mlmo jiné i blahopřání, které p. ,Vos
kovi poslal britský námořní atašé ve Spojených statech. 
kapitán Gaunt 'ia štědrý den (24. prosince} 1915. 
"Dovoluji si - plše Gaunt -. přáti Vám. ve~elé ,:áno~e 
a šťastný nový rok. Zamýšlel Jsem poslah V run nekohk 
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V této so?vislosti připomínám, že hrabě Berns
torU v kmze vydané po válce pod nadpisem 
~De~tschland und Amerika" tvrdí (str. 258), 
~e vu~e~ neznal yBolo-paši a že po prvé slyšel 
Jeho Jmen? kdyz prošlo novinami za procesu 
~ vB?lo-pasou . ve F:ancíi. Poněvadž pan hrabě 
jest.e. dnes hr~:lJe velIce důležitou roli německého 
pohtlka a diplomata, není neúčelno uveřejniti 
zachycenou depeši, již obdržel dávno před pro
ce~~m s Bolo-pašou a která zní v překladu: 

clslo 206. Dne 31. května (1916). 
Os~ba, ~z:r:ačená v telegramu 692 ze dne 

~O. brez?a jestě se nehlásila na legaci v Bernu 

1 
so.u nějaké další zprávy s vaší strany o Bo~ 

OVl? 
(Podepsán) Jagow. 

Tento ~a~elogram byl zaslán dne 31. května 
1916 yZ mm~sterstva zahraničních věcí v Berlíně 
na nemecke vyslanectví ve 'Washingtoně. 

U . n~s je. ~nám hrabě Bernstorff ze sjezdu 
Me~marodm Jednoty společností pro Svaz ná
rodu, k~?aného v Praze ve dnech 3.-7. června 
192~ •. , pn kt~réž příležitosti ztropil tu mnoho 
nepn)emnosh. 

Koncem roku 1914 vstoupil jsem - jak již 
vzpomenuto - ve spojení s anglickým fran
~ouzským a ruským velvyslanectvím ve 'Wash
mgtonu ~ jed:t;o.1 js~m s anglickým velvyslan
cemy Cecd Spnng Rlcem o uznání Čechů v Ka
Tade a o p:opuštění jich ze zajateckého tábora. 

oh<? dosazenoy v lednu 1915, kdy do Kanady 
vyslan r byl od Ces. nár. sdružení v New Yorku 
p. A. Tvrdý, aby vyzbrojen potřebnými doku
~~r:ty a v průvodu důstojníků kanadských 
zJ;sťov~l Vy z.aJateckých táborech Čechy a Slo
vaky. Jak~~ 1 ~h?rvaty a Slovince, kterým byla 
vydana pnslusna legitimace a propuštění na 
svobodu. Napotom uznáváni za příslušníky ná
roda přátelského. 

Našiy revoluční kurýři, kterých bylo vypra
veno C,,:ským nár. sdružením za mého vedení 
z Amenky do Evropy celkem 14 mohli svá 
poslání. ;yplniti jenom pomocí angli~kých úřadů. 
~lo tohz o to, yaby kurýři, kteří přijížděli do Ra-
o,:s~a ~ ,d5> Ce~h přes Německo, mohli klidně 

pln~h svyuJ ukol, Jenž by jim byl ukhčen tím, že 
hy. Je ~~mecko ~. Rakousko považovalo za své 
pnslusmky. MusIli býti tedy jako němečtí špioni 
zdánIiv:~ z:tč~n~ i na neutrálních lodích, 
v AngIu uveznem a souzeni, poté ovšem uznáni 
~evin:r;~~i a, dáni k disposici prof. Masarykovi 
1 posdam dale se svými zprávami do Prahy. 

, Cesty a zk~šenos!i našich kurýrů, kteří v době 
valky museI! projíti zeměmi nepřátelskými, 

d?~tní~ů, avš,:k p? uváže~ jsem toho neučim!, poněvadž 
clt,~, y,Z; mez~ VarnÍ' a mnou je značně více, než může 
VYJad~lh ~rablce doutníků. Teprve, až tato válka pokročí 
ka sve d:aze, z~mýšlím: ukázati, jaké skvělé dílo jste vy
• on~l a Ja~.~e~~ý I?ooi!' budete míti na našem konečném 
~pechu. UJl~ťUJ.l Vas, ze potom Vaše jméno bude umís
ten? na vyrukaJícím místě přede všemi velikými muži' 
~~erí v přítomné době řídí záležitosti spojenců. Myslí~ 
k lía Edvarda Greye, premiera francouzského a jejich 

o e.g~ ... " -. ~ublikujeme toto superlativní anglické 
~znanl ,pomoc! ceského revolučního pracovníka aniž 
Jsme Sl mohlI k tomu vyžádati výslovného s~uhlasu 
p. Vosky,. který. právě dlí v Americe. Doufáme, ženám 
to odpusb v zájmu věci. (Red.) 
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tvoří velice zajímavou kapitolu v h' t o. 
y h 'b' J lS on! nase o 00 Oje. eden z nich - Frant. Synáček-

zahynul na loď B' d' ... k 1" rm lS1, terá byla potopena 
r~kousko.u ponorkou v Adrii v lednu 1916. Ku
rk~ka M~lada Jarušková byla zatčena a vídeň. 
s ym vOJ enským soudem odsouzena k smrti *) 
Karel Steiger byl v Rakousku v létě 19i6 
m~o!lO vytrpěl a vykonal jako občan Spoj en ' ch 
statu velikou službu našemu hnutí.""') y 

J,ft0ličné zájmy vyžadovaly častých styků 
C lh?S {lanyy a Poláky a zásluhou amerických 
~c u , y o, ze doslo k častým veřejným ma

mfest~clm utlačených národů. Manifestace tyto 
vzb,:ddy zn~čný zájem jak v americké veřej
nosh~ .. tak, 1 U washingtonské vlády, takže 
pOZde)l. otazka seb.~určení národů rakousko
uhers~ych nalezla JIŽ hodně připravené půdy 
ve vladních kruzích i v americkém tisku. 

. Nutno podot~~outi, že časopisy, jako "Pro
vldenc~. Journal .' "New York Times", "Chicago 
Hera!~. a y "Phlladelphia Ledger" podepřely 
pozde)l nase požadavky plně, bezpodmínečně 
cl -: b,e~platn~. Jedinou protislužbou naší bylo 
<?d~vam .zprav o výsledcích kontrašpionáže 

naml podmkané. 
~achycována kore~pondence, dokumenty, ka

b~logramy a telefomcké zprávy naším důvěr
mke:n - ,s~edoyá,ní těchto zpráv dálo se po
mO~l denm 1 ~ocm služby - a při tom některé 
zprayy byly uplně zadrženy, jiné pouze zazna
m~;many, dokumenty opisovány nebo fotografo
vany a soustřeďovány v naší tajné kanceláři 
v o~udově y Hudson !erminal v New Yorku. Na 
mUJ podynet zorgamsována Slav Press Bureau, 
kte:a p;evzala tuto agendu, zvláště dodávání 
zpravy Jmenovaným časopisům. 

Našich zpráv užily redakce vždy v plném 
rozs~hu. y Rozs~~lá a účinná propaganda tiskem, 
ktera v~ude ynde nás stála značné obnosy 
v Americe Sl nevyžádala nižádných nákladů: 

Sv~)U činností zasahovali jsme všude, kde jsme 
mO~~l : kde toho bylo třeba. I na různá bojiště, 
~vlasteo na. ~rontu srbskou a později italskou 
Jsm,,: I!uso~lh: Z~~ rozhozeny byly první letáky 
mez! ceskyml vOJaky v rakouské armádě. Stalo 
se tak v létě 1915, ještě před prvním veřejným 
vys!oup,,:ním českého zahraničního komitétu. 
Letakova proklamace zněla takto: 

Čeští vojíni! Synové českých matek! 
Vzdejte se! Ne~ojt1jte za ztracenou věc Ra

kouska! . Marný boj! Nebojujte proti armádě 
osvobodItelů! Italie bojuje po boku s Francií 
Ruskem, Anglií a Srbskem za svobodu Slovanft 
rakouských a uherských. 

ltaHe nebojuje proti Čechům, ale proti Něm
cům a Maďarum, kteří za vašimi zády vraždí 

*) O o~ud~ Jaruškové, pro niž 28. říjen 1918, den 
o~vobo~en1 n~odního, byl také dnem osvobození osob
mho, • VIZ ~pravu v 7.-9. sešitě I. roč. Žipkových Doku-
mentu naSl revoluce". " 

.') , Vojta Be!?-eš u~eře!niI ob~írný a ne"byčejně zají
ma, "raport Stergeruv, uČlněný po jeho návratu 
z yCech, ypod názvem "Presidentův pose!" v "Přerodu", 
klc. 1., ClS:, 2? , až 25., předeslav mu několik stran vý-

adu o UZ1vam /ll významu revolučních poslů. 

v Čechách a na Moravě vaše otce a bratry. 
20 vůdců českého národa bez příčiny uvrženo 
do žaláře ve Vídni. Tisíce českých lidí popra
veno. Vraždí za vašimi zády nejlepší české lidi. 
Než marné soptění rakouského opelichaného 
orla! 
Němci a Rakušané isou obklíčeni se všech 

stran. Celý svět přeje si vítězství spojenců a 
ltalie ve spolku se Srbskem a Ruskem má učinit 
konec rakouské monarchii, v níž jste po staletí 
úpěli. Rakousko je ztraceno ... Vzdejte se a ne
prodlužuje zbytečně krveprolití! 

Vzdáte se! Čeká to od vás vaše rodina, vaše 
vlast. Vrátíte se pak brzy ze zajetí do osvobo
zených zemí českých. Čim víte Čechů se vzdá, 
tím lépe pro vás, pro vaše rodiny, pro vaši 
vlast. Přes 200.000 českých vojínů je volno a 
svobodno v zajetí ruském a srbském. 

Celý armádní sbor Husitské družiny bojuje 
dobrovolně po boku Rusů za svobodu českého 
národa. Celý pluk Čechů bojuje v armádě fran
couzské. Sta jich čeká na zavolání v Anglii. 

Vzdejte se! Ušetříte své životy pro lepší bu
doucnost. Všecky útrapy zrněni se v radostné 
očekávání. Rozpomeňte se na své příbuzné, své 
matky, sestry, milenky a syny i dcery ... Nevo
lali na vás: Nestřílejte? A celý národ k vám 
volá: Nestřílejte, vzdejte se! 

Italové bojují také za českou věc, neboť zni
čení Rakouska je vzkříšením českého národa. 

My zahraniční Češi k vám voláme: v 500. vý
ročí smrti Husovy v zájmu vašem vlastním, 
v zájmu českého národa: Vzdejte se a nestří
lejte na své osvoboditele ... Pamatujte na slav
nou minulost - a budujte šťastnější budouc-
nost. 

Zahraniční Češi. 

Italové zdráhali se tento leták rozhoditi, ale 
vlivem Angličanů posléze přece tak učinili po 
delším předchozím jednání. 

V letech 1914-1916 myšlenka odboje proti 
Rakousku nenalezla takového ohlasu ve česko
slovenské inteligenci, jak by se dalo čekati. 
Lidé, známí jako "dobří vlastenci", namítali, že 
zahraniční odboj jest bezúčelný a že pouze 
uškodí předním vůdcům v Čechách, kteří budou 
vydáni pronásledování a žalařování. Proto také 
celá řada předních českých osobností zůstala 
mimo revoluční hnutí až do prohlášení samo
statného státu československého. Těm, kteří 
hned od počátku se postavili v čelo našeho 
odboje, bylo spíláno a všeobecně přezdíváno 
"aktérů". Někteří z našich lidí byli dokonce 
dobrými Rakušáky. Toho nelze popříti a nutno 
po každé připomenouti, že to byli dělníci, kteří 
tvořili od počátku odboje revoluční kádr. Z nich 
opět členové Volné myšlenky a socialisté po
stavili se na místa nejexponovanější a nejnebez-
pečnější. 

žení znamenalo v našem odboji pro Čechy, to 
znamenala Slovenská liga pro Slováky. Všechen 
postup od jara r. 1915 byl společný. Nikdy před 
tím nebylo vykonáno českou a slovenskou větví 
v Americe tolik politické a kulturní práce, jako 
v době světové války. Statisíce tiskopisů v an
glické a české řeči bylo rozšířeno. "Slaw Press 
Bureau" starala se o zásobování anglického 
tisku informačními články. Tím bylo docíleno 
většího porozumění pro naše tužby jak u Ame
ričanů, tak i u našich vlastních lidí. 

Znenáhla veřejné mínění americké se měnilo. 
Značnou měrou k tomu přispěly výsledky naší 
kontrašpionáže, která - jak bylo řečeno --'
odkrývala zločiny prováděné německými taj
nými organisacemi na území Spojených států 
a odhalovala intriky německé a rakouské diplo
macie, jež na počátku války měla ve \Washing
toně nejsilnějši oporu. Tím dosaženo bylo pod
statných změn v obou sněmovnách. A tak 
Výsledky naší práce počaly již přesahovati hra
nice našeho odboje a stávaly se důležitým či
nitelem ve vnitřních dějinách světové války. 

Často před rozhodnutím washingtonské vlády 
o různých věcech rázu středoevropského byl 
jsem jako důvěrník volán do porad a stanoviska 
mnou zaujatého bylo zpravidla dbáno. 

Situace rychle spěla k logickému vyvrcholení: 
došlo k přerušení diplomatických styků mezi 
berlínskou a washingtonskou vládou (3. února 
1917) a brzy nato následovalo vyhlášení války 
Německu (6. dubna). Na habsburskou dynastii 
však se stále ještě hledělo, A tu nastala ho
rečná činnost se strany naší a všech našich 
politických činitelů. Nebylo nyní dne oddechu 
a pracováno se zvýšenou energii mezi . členy 
kongresu a senátu, zvláště mezi těmi, kteří stále 
nemohli pochopiti, proč by neměly Spojené 
státy vypověděti válku také Rakousko-Uher
sku. Slav Press Bureau, naše tisková kancelář, 
zaplavovala redakce vlivných žurnálů novými 
a novými důvody, mluvícími pro nutnost vyhlá
siti válku dualistické říši. 

Zatím washingtonská vláda stále ještě vyjed
návala s Vídní prostřednictvím Vatikánu a špa
nělského dvora o separátní mír se spojenci. 
Velkou zásluhu o· to měli Maďaři a s nimi 
spříznění američtí milionáři. Podmínky pro 
Habsburky byly však už tenkráte takové, že 
každým dnem zůstávalo méně naděje, že bude 
možno zachrániti celistvost říše, až konečně 
jednáni ztroskotalo úplně. Rakousko-Uhersku 
vyhlášena byla Spojenými státy válka (7. pro-
since 1917). 

To bylo - zdá se - také příčinou, že někteří 
vlastenci odepřeli státi se členy Národního sdru
žení, jehož ústředí bylo v Chica~u, a zůstali 
mimo hnutí, ba ani peněžně nijak nepřispěli. 
Přes to však stalo se Národní sdružení nejmo
hutnější organisací, jakou se mohli Češi v Ame-. 
rice až dodnes pochlubiti. Od r. 1915 se začala 
součinnost s bratry Slováky a co Národní sdru-

To byl cíl tehdejších našich snah a tím oka
mžikem jsme byli úplně jisti, že Rakousko
Uhersko bude rozdrobeno a na jeho místě že 
ustaví se státy nové, mezi-nimiž také stát česko
slovenský. Potom teprve následovalo hromadné 
přihlášováni českých lidí do Národního sdru
žení a Slováků do Slovenské ligy, neboť legiti-· 
mace obou těchto organisací znamenala nyní 
určité výhody. Nikdo už nechtěl býti Rakuša
nem nebo Maďarem. 

Válečná horečka zachvátila i naše ke zbrani 
schopné muže, takže hromadně a dobrovolně 
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vstupovali nyní do americké armády. Náborem 
do československých legií ve Francii, před tím 
provedeným, byly získány pouze tři tisíce 
československých dobrovolníků, kdežto podle 
oficiálního odhad~ vstoupilo do americké 
armády mnoho tisíc Čechův a Slováků. Z toho 
jest patrno, že naši lidé z velké části se osvěd
čili teprve, když Spojené státy vstoupily do 
~á.l~y. Potom i na peněžních darech byli štěd
re}Sl. 

Vstoupením Spojených států do války nastala 
pro. nás r:ová situace, z níž vyplynuly i nové 
povmnosb. A tu zvláště se osvědčily české a 
slovenské ženy, které počaly se starati o záso
bování našich legionářů všemi nutnými potře
bami, počínajíc jehlou a končíc částkami oděvů. 
Sta beden bylo zasíláno do Francie, Ruska i do 
Halíej žel, že mnohé za neutěšených poměrů 
našich hochů vůbec nedošly. 

V roce 1916 navázala naše důvěrnická orga
nisace velmi blízké styky s několika organisa
cemi ruskými i také se šéfem ruské tajné 
služby, profesorem Sirometnikowem, čímž byla 
nám poskytnuta příležitost nahlédnouti do ně
meckých intrik v Rusku. To později vedlo 
k tomu, že r. 1917 po příjezdu štefánikově do 
Ameriky docíleno mezi ním a francouzskými 
í anglickými zástupci dohody, abych jel do 
~uska a tam pomocí naší organisace vybudoval 
mformační kancelář. Státní sekretář americký 
Lansing a tajemník presidenta Wilsona vystavili 
pro mne potřebné dokumeny a doporučení a 
americkým vyslanectvím a konsulátům dány 
příkazy, aby mně ve všem vyšly vstříc. 

V Petrohradě zorganisovali jsme kancelář 
Slav Press Bureau, kterou řídili moji spolupra
covníci reverend Koukol, redaktor Martínek a 
právník Švarc. Prostřednictvím této kanceláře 
podávány zprávy o situaci v Rusku a o česko
slovenských věcech washingtonské vládě. 

Zásluhou naší došlo též k zatčení madame Si
monsové, která byla finančním agentem ber
línské vlády a prostředkovala subvencování 
Radka, který část fondu dal k disposici Troc
kému a Leninovi. Tyto fondy, poskytované ber
línskou vládou prostřednictvím Simonsové, šly 
štokholmským německým vyslanectvím do rukou 
zvláštních kurýrů, vyslaných ze štokholmu do 
Haparandy, kam madame Simonsová dojížděla 
ke schůzkám s těmito kurýry. Kerenskij dal Si
monsovou zatknouti, avšak po výslechu, za 
něhož Simonsová prohlásila, že sama jsouc bo
hata může komukoliv poskytnouti finanční pod
pory, ji propustil. Řekl mi později osobně, že 
tak učinil, poněvadž nebylo prokázáno, že Si
monsová dostávala peníze od berlínské vlády. 

Krátce před pádem vlády Kerenského odjel 
jsem z Ruska přes Švédsko a Norsko do Anglie. 
Při cestě z Bergen do Aberdeenu byla naše loď 
(anglická) dvakráte torpedována dvěma němec-

• kými ponorkami, avšak bezvýsledně. V Anglii 
sešel jsem se s admirálem HaHem, Sirem Car
sonem, panem Steedem, Setonem-Watsonem 
lordem· Northcliffem a dohodl se v některých 
případech o dalším postupu naší spolupráce 
v Americe. 

410 

. Když v~toupily Sl'?iené státy do války, byl 
Jsem preSIdentem Wdsonem jmenován členem 
generálního štábu s hodností kapitána, stal jsem 
se šéfem informačního oddělení pro střední 
Evropu a tu jsem zorganisoval dvě úřa
dovny v New Yorku. Jednu z nich řídil nadpo
ručík dr. Hlaváč, druhou reverend Koukol. Ve 
Francii měl jsem jednu úřadovnu pří generálovi 
Pershíngovi v Chaumont a jednu v Paříži na Rue 
de l'Université. Mimo to měl jsem své lidi a 
úřadovny ve Švýcarech, v Ženevě a Bernu i za 
italskou frontou v Padově. 
Gen~rálním š~ábem americkým byl jsem usta

noven Jako spojovací důstojník mezi americkou 
a československou armádou a vté funkci získal 
jsem od amerického Červeného kříže a americ-· 
kých pomocných organisací mnoho materiálu 
pro české zdravotní oddělení v HaliL 

Po prohlášení příměří byl jsem přidělen k mí
rové delegaci v Paříži, kde jsem odevzdal infor
mační materiál středoevropský z vojenské úřa
dovny do úřadovny americké mírové delegace 
a v lednu 1919 byl jsem vyslán do střední 
Evropy se sekretářem presidenta Wilsona 
Creelem za účelem budováni informační sítě 
bezdrátových zpráv a rozšíření publikací, vy
daných americkou vládní informační kanceláří. 
Se souhlasem presidenta Masaryka Praha byla 
~volena střediskem, odkud řízeny práce pro 
Ceskoslovensko, Rakousko, Uhry, Polsko a Ju
goslavii. 

Když byla z Paříže vyslána komise na Tě
šínsko, aby je odevzdala z rukou českosloven
ských do rukou polských, vypravil jsem se tam 
a přesvědčil jsem předsedu komise o nevhod. 

, nosti okamžitého odevzdání Těšínska Polákům, 
čímž byla celá záležitost oddálena na mnoho 
měsÍCŮ. Proto byl jsem volán k vojenskému 
šéfu americké mírové delegace 'V Paříži 
generálu BHssovi a vyslýchán pro· překro
čení mé působnosti a pro jednostranné jednání 

. jako americký důstojník ve službách americké 
mírové delegace. Při výslechu jsem obstál a vý
vody, kterými jsem přesvědčil předsedu komise, 
přesvědčil jsem nyní i generála Blisse o správ
nosti československého postupu ve věcech tě
šínských. 

V létě 1919, zakončiv všechny práce pro ame
rickou vládu, požádal jsem za propuštění ze 
služeb a byl jsem s vyznamenáním demo bili. 
sován. 
Naše revoluce. J. Sv. 2-3. Emil V. Voskcr. 

Amerika v boji za nezávislost 
n á r o tl a. 

Není sporu, že naše intensÍvní proganda měla 
značný vliv na formulování mínění americké ve
veřejnosti o celém problému válečném, zejména 
o základních příčinách války. V tomto je jistě 
zásluha celé české a slovenské Ameriky, pravím 
celé československé Ameriky, neboť, třebaže 
byli určití vedoucí mluvčí, jak ani jinak býti 
nemohlo a býti nemůže, veškerá jejich činnost 
byla možna jedině proto, že za nimi stál veškerý 

českoamerický lid, ba, že každý člověk český 
. " Americe byl agitátorem a mluvčím svého ná
roda. K naším počátečním úspěchům nemálo při
spělo to, že naši lidé v Americe žijí poctivým 
a spořádaným způsobem a mezi těmi, kdož je 
znají, jejich jméno má dobrý zvuk. Celkem lze 
říci, že mezi českými lidmi v Americe není vážné 
zločinnosti. Pamatuji, jak jsem ukazoval na fakt, 
a ne jednou, že v Detroit stojí dlouhá léta český 
dům a že po celou dobu, co se v něm čeští lidé 
scházej í - ma i í tam své místnosti i hostinec -
nebylo tam jediného případu zatčení. Takové 
věci se dalo dobře použíti i ako dokladu našeho 
smyslu pro pořádek a tím i pro samostatnost. 

Některé příklady, kam a jak jsme pronikli už 
v době americké neutrality: 

Proces Kramářův a jeho druhů bylo možno 
probrati v červnu 1916 na výročním sjezdu sd.;u
žení advokátů státu Iowa, v Dubuque, tedy pred 
shromážděním několika set myslících právníků 
amerických a v této souvislosti také naskytla se 
příležitost ukázati, že naše právo historicky i le
gálně trvá. 

V lednu 1917 konal se ve Washingtonu kongres 
malých a potlačovaných národností. ByH jsme 
tam zastoupeni i my a vzpomínám, jak hlavně 
naším přičiněním nestala se z kongresu pouhá 
manifestace pacifistická, která svým voláním po 
míru stůj co stůj mohla velmi ublížiti věci spo
j enců a tím i věci naší. 

O něco málo později jsme pronikli forum svého 
druhu v Americe nejdůležitější, totiž na sjezdu 
Americké akademie politických a sociálních věd 
ve FiladeHH, kde tlumočen náš požadavek roz
členění Rakousko-Uherska a požadavek samo
statného československého státu. Řeči tam prone
sené, jakož i řeč na kongresu malých národů 
vyšly jako samostatné spisy. 

V dubnu 1917 vyhlásila Amerika Německu 
válku. Tím okamžikem usnadněn i náš úkol a 
mohli jsme vystupovati mnohem otevřeněji, než 
v době legální neutrality. Naše propaganda byla 
stupňována založením tiskové kanceláře v New 
Yorku pode jménem Slaw Press Bureau, kde 
veškerá naše činnost, dříve přece jenom roz
tříštěná, byla koncentrována. Nutno si povšiin
nouti, že s počátku Amerika vyhlásila válku Ně
mecku, ne však Rakousko-Uhersku - tomu byla 
vyhlášena více jak půl roku později, v říjnu. 
V Americe, tak. jako jinde, převládal dlouho 
názor i ve vlivných vrstvách, že jediným vinní
kem války jest Německo, jímž Rakousko do
mněle do války bylo vehnáno a že Rakousko lze 
federalisovati. Proč však jméno Slaw Press 
Bureau? Protože, pokud možno, chtěli isme slou
žiti věci všech slovanských národů a poněvadž 
první podmínkou propagandy jest, aby právě její 
činnost neměla pečeti propagandy, totiž propa
gandy, jak se ji obyčejně rozumí, propagandy 
řekl bych advokátské . 

Činnost Slaw Press Bureau byla velmi Ínten
sivní i extensivní, ale při tom velmi jednoduchá, 
jako téměř všechny důležité věci. Pamatuji se, 
jak na jedné schůzce ve Washingtonu po americ
kém vyhlášení války Německu, bylo rozhodnuto 
založiti tiskovou kancelář. Bylo mi uloženo, 

abych se ujal jejího vedení; zajel jsem tedy domů 
na dva dny, jel jsem ještě do Texasu, kde jsem 
o naší věci přednášel na státní universitě a ve 
sněmovně státu, právě tehdy v Austin zas eda
jíd, a pak jsem jel přímo do New Yorku, kde 
v budově velikého deníku Tribune byly už zaří
zeny pěkné místnosti, upravené českoamerickým 
umělcem, p. Josefem Mrázkem. 

Modus operandi nové kanceláře, opakuji, byl 
jednoduchý. Její otevření se oznámilo všem 
listům v New Yorku, jimž se řeklo, že nejen bu
deme pravidelně rozesílati bulletiny o důležitých 
středoevropských záležitostech a otázkách, ale 
že jsme ochotni dávati informacve na dot~zy. ~? 
Americe jsem vybral pak na pe! set neJdulezl
tějších listů a publikací, vycházejících, a?ych 
tak řekl, na strategických místech a tam J~me 
mimeografované bulletiny a články rozesí1ah. 

Nebylo ovšem možno ihned dosáhnouti otisko
vání těchto bulletinů. Věděli jsme však, že při
cházejí do rukou vlivných ~urnaHs!ů~ kteří J~ 
čtou a že už tak konají svoJe poslam. PozdeJ1 
byly' také otiskovány, zejména na americkém zá
padě. Pamatuji se zejména, jak ap:1erický tisk 
hojně otiskl náš překlad popisu bitvy u Zborova, 
jakož i články o nutnosti vyhlášení války Ra
kousku-Uhersku s hlediska amerického; o Habs
burcích, atd. 

Naše kancelář stala se v brzku centrem, kam 
američtí žurnalisté hojně docházeli pro infor
mace. Seznali brzy, že mohou na naše informace 
spoléhati, že nedovedeme a nechceme sáhnouti 
k nepravdám, a to nejen imponovalo, ale také 
přinášelo cenné ovoce. S pravdou se přece jeno~ 
vždy nejdále dojde. Už v říjnu 1917, tedy vel~ 
brzy, jeden z nejváženějších měsíčníků amenc
kých, totiž The MetropoHtan Magazíne. přinesl 
obšírný článek protírakouský a pro samostatnost 
potlačovaných jeho národů. Byl z péra iW~mama 
Harda, jednoho znej předněj ších americktch 
žurnalistů a spisovatelů, jenž nedávno byl v Ce
chách s americkým senátorem Mc Cormickem, a 
který od té doby zůstal vždy věrným přítelem 
našeho národa. 

V téže době také pronikáme mezi americké 
zákonodárce. V květ'lu 1917 americký senátor 
Kenyon z Iowy předložil resoluci senátu Spo
jených států, navrhující, aby senát Unie vyslovil 
se"'formálně za neodvislost našeho národa, jako 
za i ednu z mírových podmínek. Bude j edno~ 
zajímavo pro českého historika, prozko~ati 
protokoly zasedání amerického kongresu. Najde 
tam mnohý projev pro naši věc. Vzpomínám, jak 
o naši věc zasloužilý kongresník Sabath ve sně
movním protokolu dal otisknouti celou mou bro
žuru nazvanou ,,should Austria-Hungary exist?" 
původně otištěnou ve vedoucím sborníku, vy
dávaném fakultou staroslavné university Y ale. 

Ruku v ruce s touto činností i de přímo horečná 
činnost přednášková. O československé věci pro
mluveno před forem přímo set organisací, ze-. 
jména vlivných klubů a pod., i na různýc~ 
sjezdech, z nichž zvláště nutno vzpomenoutI 
dělnického sjezdu v Minneapolis, zvaného Con
ferencefor Labor and Democracy a jemuž před
sedal Samuel Gompers, a konference o meziná-
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rodních stycích na Long Beach u New Yorku. 
Tato poslední byla svolána americkými akade
mickými vrstvami a měla takovou důležitost, že 
na ní měly všechny spojenecké vlády své pozoro
vatele, kteří denně svým vládám podávali zprávy. 
Referoval j sem na ní o rakouském problému a 
povím krátce, jak taková poctivá propaganda je 
jednoduchá. Když časopisy oznámily konání kon
ference, po přečtení programu jsem shledal, že 
tam není ani zmínky o problému malých národů 
a o otázce rakouské. Ihned jsem na to upozornil 
profesora Duggana, tehdy mi osobně neznámého, 
ale dnes také jednoho z našich nejlepšich přátel, 
a profesor Duggan zcela po americku mně odpo
věděl expresním dopisem, že souhlasí, ale aby 
se o věci mohlo mluviti, že je nutno, abych se 
jako referent připravil a dostaviL Rozumí se 
samo sebou, že j sem neodmítl. 

Jiné stránky naší americké činnosti zasluhují 
pozornosti. Já sám jsem nikdy neváhal při
jmouti pozvání, promluviti před jakoukoliv orga
nisací, nebo jakýmkoli forem. V Americe totiž 
není fanatického stranictví, ať už politického nebo 
náboženského. Vykládal jsem naše tužby z kaza
telny mnohého protestantského kostela a také 
velmi rád vzpomínám, i ak k přednášce pozvala 
mne fakulta jesuitské university v St. Louis a 
jak docela přátelsky jsme hovořili o otázce roz
luky v budoucím československém státě. My 
v Americe jsme se naučili, jak je možno osobně 
přátelsky se stýkati i při výměně názoru třeba 
i hodně odlišných. 

Vzbudilo jistou pozornost konstatování fakta, 
že v Americe jsme zdůrazňovali legální. státo
právní stránku našich nároků na samostatnost. 
Skoro bych řekl, že mne překvapuje - že to 
překvapuje. Nám to bylo samozřejmé. Shodou 
okolností byl jsem pověřen vykonáváním naší 
politické akce v Americe a mně alespoň se roz
uměla věc sama sebou, nejen jako právníku mlu
vícímu k právníkům, ale i proto, že bylo velmi 
důležito poukázati, jak národ náš, kdykoliv mohl, 
svůj nárok na samostatnost akcentoval. Tím byly 
i doplňovány argumenty založené na principu 
samourčenÍ. Je velikým omylem, i za války i sem 
musil tento omyl několikráte vyvraceti, že princip 
legální, státoprávní a ~ásada sebeurčení se 
navzájem vylučují. Naopak v našem případě 
jeden druhý doplňuje a jak jsme v Americe ří4li 
u soudu, šlo o dvě zásady, které bylo možno har
monisovati. 

V takových otázkách je zapotřebí veliké přes
nosti myšlení. Každé slovo velmi padá na váhu. 
Ale i dnes toho musíme býti pamětlivi v celé 
řadě věcí. Pařížská ujednání jsou n~mnoze před
mětem ostré kritiky. Je vedlejší, zda spravedlivě 
či nespravedlivé. Mluvím o daném faktu. Mimo 
klausule reparační často se vytýká nová úprava 
Evropy a v této souvislosti se říká, že v Paříži 
byly nové státy stvořeny uměle. Pro ovládnuti 
veřejného mínění světového je důležito prokázati, 
že nebyli jsme stvořeru uměle a že nebyli jsme 
v Paříži stvořeni vůbec. 

Pokud jde o první bod, měli isme svůj staro
dávný stát, jenž legálně nepřestal nikdy existo
vati a jehož restaurace jsme se nikdy nepřestali 
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domáhati. Souběžně s tím jde fakt, že restaurace 
našeho státu a jeho spojení se Slovenskem bylo 
v naprostém souladu s nejdůležitějším principem 
státotvorným, totiž zásadou národnostní, zásadou 
sebeurčení. 

Pokud jde o bod druhý, nesmí se nikdy zapo
mínati, že v zásadě věci československé samo
statnosti byla uznána drahnou dobu před tím, 
než se sešla pařížská konference. Stačí jenom 
připomenouti uznání Francie, Anglie, Ameriky 
a jiných a fakta, že ostatně na konferenci jsme 
byli zastoupeni už jako suverenní stát. 

O tom, co hlavně působilo na naše uznání, na 
příklad Spojenými státy, mohu pověděti zají
mavou upomínku. Byl jsem přijat presidentem 
Wilsonem dne 9, září 1918, tedy šest dní po 
uznam Národní rady za de facto vládu 
(3. IX, 1918). Vyslovil jsem mu naše díky za 
uznání Národní rady za vládu de facto 
stanoviskem, hlavně legiemi, jsme dokázali, jak 
na samostatnosti trváme, a Spojené státy že tedy 
uznávají vlastně hotový fakt. ,,\We recognize an 
estabHshed fact." Jak by to dnes bylo, tak se na 
ten výrok pamatuji. 

Z toho všeho jej asný ten ohromný význam 
spontánnosti našeho hnutí, jak je ostatně zdů
raznil už dávno Masaryk, když mluvil o tom, jak 
na něj působilo chování našich vojáků, poprava 
Kratochvíla a pod. Vzpomínám v této souvislosti 
i episody při slyšení před zahraničním výborem 
kongresu, Když jsem skončil svůj výklad, ihned 
se mne ptal jeden z poslanců: "A koho zastu
pujete?" Když jsem odpověděl, že České ná
rodní sdružení a Slovenskou ligu s celkovým 
počtem na 200.000 členů, velmi to imponovalo. 
To jsou věci, jichž si musí býti každý politik 
vědom. 

Československá Amerika dala také na 3,000 
legionářů. V první době nebylo možno na orga
nisaci amerických legií pomýšleti, poněvadž 
Amerika byla neutrální. Ale mnozí naši hoši, ne
trpěliví účastniti se bojů za svobodu, přešli ka~ 
nadské hranice a vstoupili do armády kanadské. 

Když Amerika vstoupila do války ještě před 
přijetím zákona o konskripci, naši hoši dobro
volně se přímo hnali do armády Spoj ených států. 
Když nám bylo povoleno formování našich vlast .. 
nich řad koncem roku 1917, většina našich schop
ných lidí byla už buď v americké nebo kanadské 
armádě, nebo podléhala konskripci. Ale ať už 
měli jakoukoliv uniformu, všichni bojovali za 
tutéž věc, proti monarchistickému despotismu a 
za svobodu ujařmeného národa. A na bojištích 
se osvědčili! Jako lidé, zvyknuvši· na volnější 
americké ovzduší, byli někdy snad také nepod. 
dajnější než jiní, samostatnější, takže někdy tu 
a tam se o nich mluvilo jako o nevojenském ma
teriálu, ale tito hoši svoji skutečnou vojenskost 
dokázali u Terronu a jinde. 
Počátkem mobilisační akce byl mohutný mobi. 

Hsační apel štefánikův, následovaný velikou 
schŮZÍ v New Yorku, které předsedal sympatický, 
později jako letec zahynuvší měšťanosta John 
Purroy Mitchell a kde mluvil nejen Štefánik, ale 
i tehdejší člen francouzského kabinetu Henri 
F rankHn-Bouillon. 

Bude úkolem budoucího histo,rika zpracovati 
veškerý ten materiál, jenž je velmi ~.?h~t~ a 
pestrý. Ukázal jsem však alespoň zbez~e, lak 
asi se pracovalo a jak jsme připravovah pudu 
pro příchod hlavy našeho hnutí, prof. T. G. Ma
saryka. 

President Masaryk přijel do města Vancouveru 
(v Kanadě) z Tokia dne 29. dubna 1918. Jeho 
odjezd do Chicaga byl aranžován tak, aby tam 
přijel v neděli, tedy v den, .k~y na ná?raží moh} 
se dostaviti veliký počet hdl. A take tam byl. 
Některé odhady byly, že uvítáni se zúčast::l1o 
na 200.000 lidí. Odhad střízlivější jest, že l~C;1. 
bylo na 100.000. Ale tato číslice jest ohron:upcl! 
;mposantní! Představme si, co to znamená! Ces~y 
exulant je vítán v da!eké cizině v sto t!sícem J~: 
ných exulantů, kteří Jdou svo.~ne s mmv v ~OJl 
za svobodu národa. PamatUjI se dobre, Jak 
v Chicagu stál špalír našich lidí od nádraží 
Northwestern dráhy až k hotelu Bla;kstone, 
vzdálenost asi taková jako v Praze od Wtlsonova 
nádraží až na Hradčany. Nadšení bylo nepopsa
telné, Masaryk zasypán růže,mi,. a!lglické časo
pisy přinesly sloupcové referat>: 1 Ilustrace. ~a
matuji se když jsme vstupovah do automobdu, 
jak ke ~ně Masaryk prohodil: "To je hotové 
pozdviženO" U hotelu Blacksto~e jméne~ ame
rického lidu vítal našeho preSIdenta predseda 
chicagské university Mr. Harry PraH Judson, na 
hotelu vlál červenobílý prapor ... 

Ohromná demonstrace chicagská byla následo
vána jinými velikými projevy v .~l~velat;du, 
New Yorku, Baltimore, které byly, ltn,eho r~zu, 
jinak aranžovány, se zřením na mIstm po:nery, 
ale vyzněly stejně spontánně a slavnostne. 

Následek těchto demonstrací byl, že vůdce 
československého odboj e . proti v ~ak01!sk~, a 
Habsburkům stal se amencké vere)nosh pnmo 
symbolem zápasu malých národů za svobodu a 
neodvislost, 

Byly tedy tyto demonstrace politickým čine~ 
prvého řádu. Byly organisová~y našimi ř~dový~l 
vojáky - dovolte mi te?tovy:az -y v Na:odmm 
sdružení a Slovenské lize a temtoy radovym ~o: 
jákům přísluší všechna čest a vsechno uznam 
za veliké úspěchy. 

President Masaryk promluvil také n~ celé 
řadě schůzi nejen československých, ale 1 ame
rických a všude byl stejně nadšen~ vítán. V:z:p?= 
mínám, jak ho vítal před~eda sJe~du Umtaru 
v Bostonu: "Před lety k nam mluvtl T. G. ~a
saryk jako učenec hledající pravdu, dne~ k ~am 
přichází jako vznešent exulant, ved;>u<::v bOJ ~.a 
svobodu svého národa. Vbrzku take pnsl~ pn
i etí presidentem WHsonem, kon!:r~nc~' s cl~ny 
kabinetu, řadou amerických polItiku, zurnahstu 
atd. 

Konečně dne 3. září 1918 přišel pro nás ~~n 
nejslavnostnější, na který jsme my v Amence 
i naši doma v napětí čekali. V den ten byl p;e
sident Masaryk povolán do úřadovny státmho 
sekretáře Lansinga, kde slavnostně a form~ln~ 
mu bylo doručeno oficiální prohlášení. ame:lcke 
vlády, uznávající naše armády za pravldelne bo-

jující (belligerents) a Národní radu česk?: 
slovenskou za vládu de facto. Nemohlo byt! 
okamžiku památněj šiho - takové chvíle se pro
žívají jen jednou v životě, 
Za národní stát. Uspoř. K. Z. 

Ji(-. 

T á bor. 

Dr. Karel Pergler, 

Česká osada Tábor v Jižní :qakotě měla v ne
děli dne 16. čevna svůj den. Ceský d,en. A bX1 
to jeden z nejkrásnějšíc~ dx:ů, ja~é jsem zazll 
mezi český lidem ve SpoJeny~h st~tech. 

Slunce se válelo po zelenych lanech ko~e~ 
toho malého dakotského městečka, nad mmz 
vlály prapory, pšeničné a kukuřičné lán'y vo
něly mladým létem a se všech stran kraje po: 
spíchaly automobily sem, odkud zněl radostny 
šum a zvuk veselé hudby. , 
české srdce vyhrávalo, to tam svo~ v la~ku 

k rodné zemi. Ulice plny bodrých farmarsk~ch 
tváří, pestré šatečky malých, r~zra~ovanych 
děvčátek poletovaly v zástupech hdu }ako, mo-

. týlové. Farmářky procházely po:na1,u uhceI~ll, za
sedly tu a tam před domy znamyc.h, zat~~ c~ 
mužové, farmáři, stáli a přihazov~h. Na sl;oke 
ulici se dražilo, Husy, kachny, slepice, prasatko! 
koník, koza, celý zvěřinec tu čekal na nove 
pány, kteří si havěť vydraží. , y v, 

Tu je koník od farmáře pana Hor~cka',?razl 
se a cena stoupá. Konečně dostupUje vys,e

y 

80 
dolarů, Kdo vydražil? Sám pan, V. ~: ~orace!<. 
který koníka daroval,y vydraŽUje Sl, Jej ~?-zp~t; 

Nu tak se mu po nem nebude styskat! Mm1 
so~sed vedle mne stojící. I bude, neboť, pan Ho
ráček který koníka daroval a sam zase 
koupiÍ - po druhé vrací jej pořada~elům sla~
nostL Jiný farmář Horáče~, pouhý jen rentyr-! 
daruje 50 dolarů, Farmář Cermák dar?val dve 
prasátka. Koupil si je sám za ~to ?.?la~~ a hned 
je opět také daroval. Farmář Rez~c pn~edl b.u: 
líka. Prodali jej za 250 dolarů pro Jeho uslechhly 
chov. A tak to bylo v Táboře.". v" .. 

Čeští Hdě na válečném bOJlšh ob etU) 1 svop 
krev proč by táborský farmář neobětoval ne
kolik dolarů! Proč by zahanbil krásné jméno 
své jihodakotské obce? A tak se .dar1C. h;nuly ~ 
každý. snažil se o to, aby Tábor, J;h?z c~rve~.y 
kostelík svítí daleko do kraje, svítd 1 ,sv,Ym pn
kladem a obětavostí po zelených rovmach Da
koty a dále na jih do Nebrasky i po všech kra
:ích Spojených států, kudy chodi česká noha. o 

1 Pravda: nebylo tam v Táboře mn0I:~ d~r~1 
nebylo tisíce pletených a háčkovaných s<:tec~u! 
košilek, ručníků, ozdůbek. Je léto a mal? hdl 
v poli, málo pracovitých ruk0l!' Dakotsk~v far,. 
11.lářka musí státi v poli, pomocI v hospodarst~l, 
starati se o řadu svých .:lítek. Ne:návona tohk 
času kolik ho má naše zena v meste. Ale ona 
pomáhá jinak. Ona to byla, kte~á tu ~tála .v~dle 
svého muže, a když vyvoláva!~f zatapla je] za 
kabát a řekla tiše: "Hochu, pnhoď Sl taky. Ať 
taky nějak pomůžem!" Dobrá žena. , , 

A proto se dolary hrnuly. Proto taborsky 
bazac který byl pořádán pro dobro, česk,oslo
vensk'é armády v této neveliké obci - přtn:se 
naší armádě 10.000 dolarů. A byl to skoro Jen 
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a jen Tábor a jeho farmáři, kteří tu přiŠli vy~ 
konat svou povinnost ke staré vlasti. . 

Tábor bylo jedno z našich míst v Dakotě 
které se p!ihlásilo k práci a konalo ji nezištně 
a y,radostz:e, Pat;t J. y F. Mikolášek, náš dobrý 
pntel a taborsky obcan, má zásluhu o to že se 
Tá~o; postavil hned od prvých chvil v ř~dy zá
P~~lCICh, Spolu s dobrými přáteli svými, noví
n~re~ J. A. Dvořákem a J, A. Wagnerem, horli. 
vy~~l1 a odyevzdanými naší české věci, založil tu 
naSl odbocku, která mnoho dobré práce již vy
kon~la, T a~é ~vaz ~yl tu velmi brzo, Monsignor 
Bouska, znamy knez-vlastenec v Jižní Dakotě 
burcova.l druhý tábor, A dal podnět i k tomut~ 
bazaru a postavil se mezi jeho pořadatele. Spo
lečn?~ prací. všech vyrostlo pak krásné dílo, 
ktere Je ke ch našemu českému jménu a vzorem 
mnohých českých osad po Spojených státech. 

, Seděli jsme v, přá~elském hovoru; když mezi 
nas zapadla zprava Jako rána z děla: Pan Jak. 
l}. Wagner daroval právě 1000 dolarů na naši 
ceskou vě~. Vydražil totiž "service fIag" za tuto 
cenu. ~prava ta nahnala nám ohně do tváří a 
radosh, opravdové radosti do srdcí! 

Pan Jakub A. ,Wagner je druhý český člověk 
ve Spojených státech, který daroval 1000 do
larů boji za českou samostatnost Prvý pan 
Vlček z Clevelandu, druhý táborskÝ náš krajan 
muž, kt~rý odešel z Čech jako malý hošík a ne~ 
pamatuje se na svou otčinu. Doktor Sedláček 
z Omahy prvý prohodil: " To mu musíme pěkně 
poděkovat." 

, "Tož pojďme!" řekl Monsignore Bouška a již 
J~me šli do!ů na, ,š!roko~ .ulici, , kde stály' davy 
hdu. V male chvlhcce stah mUZIkanti v kolečku 
~olem ?ás, přiv,edli jsme do svého středu pře
kva~eneho kraJ.ana. Wagnera a Monsignore 
Bousk~ proml~vtl k l:du několik krásných slov 
o dobrem srdCI vzorneho syna vzorné matky _ 
pa..~a Jakuba Wagnera. Byl to dojímavý oka
mZlk a mnohým zavlhly oči radostí nad tou sku
tečností, že česká osada Tábor nikoli není nej
menš,í z těch osad československého lidu jež 
konají svou národní povinnost. ' 

Ale nejkrásnějším dojmem působilo na mne 
když kdosi, dobrý člověk, přistoupil tu vedl~ 
mne. ~ panu Jakubu Wagnerovi a řekl mu polo
hlaslte: "Jakube, poslouchej, přidej ještě pár 
dolar~, třeba j~n ~olar ještě. Budeš prvý v české 
Amence, TVOJe Jméno bude státi na prvním 
místě těch, kteří obětovaH." 

Pan Jakub Wagner se k němu obrátil a řekl 
pev?ým ~lase.m: "Ne, nedělal jsem to, abych byl 
prvy. Ude lal Jsem to, protože to mohu učiniti a 
protože je to moje povinnost." 

Rekl to prostě a tiše, nesměle. A v té chvíli 
p~stavil se pan Jakub Wagner skutečně na prvé 
ml~to, n~ míst? čes!ného, uvědomělého syna 
sve vlastI, ktery kona svou povinnost ne proto 
aby, byla viděna a slyšena, ale proto, že je t~ 
povmnost. Krásný český člověk. 

Malá česká osada Tábor v Jižní Dakotě má 
své místo v dějinách boje za československou 
samostatnost. 

"Poselství." Červen 1918. 
Beneš Vojia: Vojáci zapomenuté fronty. 

Památník oďboje. 1923, 
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"Kto za pravdu horL .. " 

Ziad~n ~ár~~ dosiar nepoužíval trvalej slo
body.: !esth ~1 IU. sám nevydobyl a jestli ju ne~ 
posvahl vehkýml obetiami na majetku a žÍ
votoch. 
. Ze. Češi a Slováci v plnom vedomí tejto Msto

r1cke~ prav~y ~omáhajú ,sa svojich práv, to do'" 
k~~ule ~ucennIctyo naŠIch statisícov a trvalý, 
h,;zevnaty, orgamsovaný boj všetkých vrsHev 
naroda. 

Tá , veTká žer!va, nami už prinesená, nebola 
m~rna. O?a otnas,la svedomím mnohých pocti
vych ,rUdl, menovlte v táboroch Spojencov a 
vzbudd~ uc~u, P?rozumenie pre naše snahy. 
Dnes aj naJskephckejší pozorovatef musí byf 
presve~č~ný . o poHtickej vyspelosti nášho ná
rod~: v~dlac Jeho obetavosf, prísnu ukáznenosf a 
zvlasf Jednotný postup Čechova Slovákov doma 
a za hraniciami. 
~ám odve~ý nepriater pomaly si uvedo

~uJe - ale me bez zloby - vzmáhajúce sa naše 
uspechy a ú~a ~ame~zi,f ich ďalší rozvoj 
z~eno~ ~os~va?neJ svoJeJ taktiky. Včera nás 
este tryzml, zalaroval, vešal, dnes už vábí a sru
buje. Včer~ ešte drzo hovoriI o právach germán
ske~o nadcloveka, dnes by už rád hovoril so 
SpoJ encami o pokoj i. 
y ~v.š~k všetci s~a~o.čn~ rudia. a prezieraví 
~tat~l1c~ hn~ď, prehlaslh, ze tu nejedná sa o ne
Jaku zazracnu zmenu svetového názoru nemecko
maďarských vlád, ale o rafinovaný politický 
fah. 
, A preto

A 

napriek panujúcej hrozovláde náš 
narod, s dostoJnou rozhodnosfou odmietol po
mocmkov habsburgských katov ktorí sa chceli 
priblížif ~ n:~u so zelenou rat~lesfou, nepoda
rene skryvaJucou meč, zmáčaný krvou nes ČÍ
selných obetL 
v Podobne odbytí boli všetkýmÍ Spojencami 
c?-kaní-n~čakaní "anjeli mieru", ktorí by ener
glc,ky boh upozornení, že bez ztraty cti nemožno 
:'yJednávaf s organisátormi najpodlejších zlo
cmov. 

V týchto ušfachtilých, mužných prejavoch 
mocností Starého i Nového sveta s dorazom 
sp~me~uté ,bo~y aj ?aše utrpenie, naše túžby a 
nase vh~stoncke a pnrodzené práva. 

Pechvosf a zodpovednosf pred budúcnosfou 
kázala nám zaznamenať Heto závazné prejavy 
a sruby, vďačnosť však vryla ich hlboko do 
našich duší. 

Pripomínam,e posledný mohutný hlas, ktorý 
sa ozval v pnestoroch Carnegie hany 16. sept. 
v N~w Y?rku. ': tento pamatný deň za prítom
??S~l spoJeneckych hodnostárov. a iných vynika
luc1ch osobností a za hromového potlesku 
shromaždených tisícov prehlásil Henri Frank
l~-Bo~illo?, slávny politik a člen terajšej fran
cuzske~ vl?-dy, zno,!a, ~órazne a v úplnej shode 
s naml ruelen sohdantu francúzskeho národa 
s trpiac~~ náro,dmi, ale zvlášť oprávnenosť a po
trebu nasho bOla za skutočnú slobodu. 

Prítomní americkí občania ~aiste s hrdosfou 
rozpomenuli sa v tejto chvíli na nesmrterné 
slová presidenta WiIsona, ktorý podobne vzal 

do ochrany malé národy, hlásajúc ich právo na 
jestvovanie a slobodné sebaurčovanie. 

Boj náš je boj zásadný. Ale vedomie, že máme 
v Spojencoch oporu, utvrdzuje našu silu a nášho 
ducha, Konkrétne Heto sympatie umožňujú nám 
dnes vojensky reorganisovať sa, s útočnou česko
slovenskou armádou prakticky dokázat naše 
sympatie voči Spojencom a výdatne podporovat 
naše práva. 

Tá zvesf osvieži národ pod jarmom ešte 
upiaci. Ona naplní zadostučin~ním naši~h. do: 
brovolníkov, ktod v svatom zapale stah Sl uz 
pod prápor Spojencovo Ona tiež vyvolá r.adostný 
ohlas v duši státisícov Čechov a Slovakov za 
hranicami, klod proti svojej voli disiaT boli,.nú
tení chovaf sa pomerne trpne, kým sa rozv1lalo 
dráma Iudstva a náš národ krvácaL 

Česko-slovenskej národnej rade sverený bol 
zodpovedný úkol previesf organisáciu nášho 
vojska. 

Opierajúc sa o voru sjednoteného národa 
doma a o práva, priznané jej zahraničnými orga
nisáciami, týmto ona prehlasuje: 

všeobecnú národnú mobiHsádu. 
Mobi1isácia táto, trebárs dobrovoIná, bude 

zaiste úplná. 
Aby bola učinná, musí byť rých!a. . 
Aby sa mohlo rátať na blahovoIu mocnosh, 

musí sa diať v rámci jestvujúcich zákonov a 
zvláštnych smlúv. 

V Amerike České národné sdruženie a Slo
venská liga, vlastne k tomu urč~ný zvláštny 
výbor pod predsedníctvom členov Cesko-slove~: 
skej národnej rady pp. Fišera a Mamateya maJu 
všetky informácie. 
Keď tisíce Čechov a Slovákov znovu a znovu 

prediera sa dážďom gúf, lesom bajonetov a 
germánsko-maďarských hord cez krvavé zákop} 
k nášmu práporu, jako by si mohol ospravedlmt 
svoju neprítomnosť ty, ktorý mqžeš sa k nemu 
dostavit: širokými cestami, niekedy opatrne po 
chodníčkoch, ale vždy bezpečne poneváč zá
konne? . 

Prihlás sa každý, kto si mužom, kto miluješ 
národ a nechceš, aby fa potomci prekHnali. 

Možno sice očakávať, že nepriateT, zneužÍ
vajúc zvučných hesiel a za pomoci zakuklených 
agentov pokúsi sa o protimobiHsáciu rudí ne
uvedomelých, zbabelých a ničomných, aby nám 
znemožnil postavit: sa v dóst~jn~m poč~e k .bo~u 
spojencov a tým vydobyt Sl aj formalneJ za
ruky pre vífazstvo nášho politického programu. 

Jestli sa zjaví medzi vatni Judáš, nech je stí
haný opovržením a bez milosti nech je sdrtený 
vaším svatým hnevom. 

Jestli sa zjavia fadzeovia a zákonníci, nedajte 
sa zmiasť ich falošnými výkladmi. 

Nech nikto nehovorí o požehnaní tnietu a 
o láske k človečenstvu vám, členom česko
slovenského národa, ktorý prvý presnej šie 
utvodl ideále humanity, za ne stá rokov bo
joval a trpel. My nenapádame, iba hájíme svoje 
práva, musíme ich hájif, jestli nechceme sa vzdať 
fudskej dostojnosti. 

"Beda pokoju bez slávy pdčiny!" 

. Beda i tým, ktod sa domnievali, že obraz bu
dúceho mieru načrtať možno krvou obetovaných 
malých národov! 

Toho sa nedožije ani Nemec, ani Maďar, ani 
lch ničomnÍ náhončí. 

Nie násilie, ale právo a slobodná dohoda 
majú riadiť život všetkých národov. Prehlásili 
to Spoj enci, prehlásila to Amerika. 

Kto by pochybovalo úprimnosti, o síle ,;taj
mohutnejšej koalície, jakú tedy znaly deJ1nY? 
Kto by pochyboval o víťazstve právd, ktoré 
dnes vyznáva celý civilisovaný svet, ktorý má 
svedomie a myslí logicky? , . 

Nech sa však stane čokoTvek, my pnsahame, 
že nie zbabele sa vyrovnáme s vrahom, s od
vekým našim tyranom, a že nesložíme zbrane, 
kým si nevydobyjeme úplnej slobody! 

Napred, bratia, so vztýčenou hlavou a bez 
chmúr v duši! 

My zvífazíme, ponev~~ vóT~ naša je ska!o
pevná, a vOfa desafn:.lhono~eho uved,omeleho 
národa musí byť konecne respektovana, 

My zvHazíme, poneváč našimi heslami sú: 
"Láska, práca, poctivosf," heslá to budúcich, 
Bohdá šťastnejších vekov. 

V mene Česko-slovenskej národnej rady 
Dr. M. R. štefánik. v. r. 

Naše revoluce. ll. 1. 

A rl t O rl í fl K r a u s. 

Nikdy jsem ho neviděl, nikdy jsem ho neznal. 
Antonín Kraus žil kdesi na farmách západu. Od 
rána do noci chodil hnědou brázdou širokých 
lánU: a poslouchal slunce a díval se po ne
smírném nebi, kterým pluly šedé mraky a 
k lesům se díval, nad nimiž se nesli černí ptáci. 
A kudy chodil, tudy v duši mu zněla sladká ne-
zapomenutelná píseň domova. "y' 

Píseň zelených luk a zlatých poh, plsen sm
vých hájů a vůně boro",ých lesů, zasněn~. po: 
Medy rudých západů Jeho. domova, maJ~v~ 
vůně třešňových sadů a umírající barvy podZimu 
kapaly rudou krev svých stromů v jeho vzpo
mínající duši. 

A potom, to už byla válka a my počali revo-
luční boj. Tehdy kdysi přišel k nám dopis ze 
západu, z farem. Byl psán těžkou rukou~ ležel:, 
na jeho písmě ona tíha, kterou se klece ~lacl 
k zemi a zdálo se. že černé tahy písma JSou 
rozlity v slzách. , y, . , 

Hlásím se do Národního sdruzem. ChCI take 
po':náhati své vlasti. Budu posílat každý měsíc 
jeden dolar." o. • v 

Antonín Kraus posílal SVU) dolar spravedhve. 
Tak jako jitro přicházel pra",idelně a ,:ždycky 
několik milých slov. Tu radosb, tu bolesh a zase 
nadějí. Tak jak se tam bili na Rusi, ve F1a~~
rech, tak jak vítězily a kolísaly v řady a hme 
našich tak zmítala se ta dobrá duse v uzkostech 
i doufáních a peLo se chvělo ozvěnou toho vše~o. 
Ale akord silné víry ve vítězství zněl přece Jen 
nade vším. 

Potom jsme volali k bazaru. Kde se vzal, tu 
se vzal, přijel ze západu, z kraje farem a vyso-
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. kého slunce Antonín Kraus. Přijel n<1, náš bazár. 
A jeho ruce pomáhaly a jeho srdce se smálo a 
radovalo den ze dne s rostoucím úspěchem Ion
ského bazaru, A když se zavřely síně Plzeňského 
parku nad bazarem, kam se měl podít náš 
dobrý hoch? 

Ze Sokola Havlíček na ulici Lawndale šli 
dobrovolníci do armády strýce Sama. šla jich 
pěkná řada a šli z lásky pro českou věc. Kraus 
se dal s nimi na voj nu, Z krásné a veíiké lásky 
k české věci. A byl vždy spokojen, Zatím co 
jiní - v domnění, že vojna je řetězem rado
vánek a nechápajíce asi, že vojna je velká obět 
myšlence a idei, tvrdá, nezáživná, šedivá chvíle 
života bez romantických doprovodů - psali 
dlouhé a naříkavé dopisy, vyčítavé dopísy proti 
Č, N, S" které je opustilo a nic pro ně ne
konalo - psal Antonín Kraus takový asi dopis 
příteli Wegenerovi: 

"Nic mi na vojnu neposílej, Mám dost. Věnuj 
všecko na Národní sdružení." 

Antonín Kraus odjel potom do Francie, Stál 
na frontě a slyšel zpívat její noci hrůzou, 
A jedna ta noc byla zlá, Před nedávnem přišla 
tato smutná zpráva: Antonín Kraus, šlechetné 
české srdce, hoch z farem odněkud na západě _ 
je mrtev. Klesl ubit na francouzské frontě. 

"Po,selslvi". Červen 1918. 
Beneš Vojta: Vojáci zapomenuté fronty. 

Památník odboje. 1923. 

Pamětní spis 

českého odvětví socialistické strany v Americe 
k Internacionále. 

. Soudruzi: 
V této veliké dějinné chvíli a tragedii, jež ne

byla v intencích mezinárodního socialismu, 
kteráž však silnými a těžkými vztahy připoutána 
jest jeho stěžejním zásadám, zdvíhá í česká 
socialistická frakce v Americe svůj dělnický hlas, 
aby prohlásila svůj apel jak k Internacionále 
vůbec, tak k Internacionále každého národa 
zvláště. 

Tlumočíme tak své zásadní stanovisko jako 
příslušníci' národa, jehož zájmy i zájmy jeho 
Hdu dělného nezměrně j sou dotčeny a těžce 
ohroženy v této válce, 

Internacionála trvá zajisté i dnes na stěžej
ních zásadách sebeurčení a samostatné existence 
malých národův, Internacionála zdvihla pro
testní hlas vždy a ve všech případech, když ná
rodní kultura jednoho národa trpěla pod násilím 
národa jiného v nerovném boji. 

Internacionála trvá zajisté i dnes na stěžej
ních zásadách, podle nichž národy kulturně 
vyspělé a schopné vlastního života - mají vý
sostné právo na toto sebeurčení. 

Stojíc přísně na zásadách Internacionály, 
zdvíhá české odvětví socialistické strany ve Spo
jených státech amerických svůj přísný apel 
proklamujíc práva svého národa na sebeurčení a 
státní samostatnost a· podpírá jej těmito dů
vody: 
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Do dob císařovny Marie Terezie byly Čechy 
a české země státoprávním celkem, do počátku 
století 1 T svobodným královstvím volebním. 
Jako celek národopisný tvoří země české Čechy, 
Morava, Slezsko i Slovensko uherské, kdež lid 
český v souvislém teritoriu od tisíciletí žije vy
sokou vlastní kulturou. 

Bitvou na Bílé hoře se počala éra státního 
úpadku českých zemí, zaviněná jednak českou 
protestantskou šlechtou (lid byl poroben), 
jednak katolickými Habsburky, 

Habsburkové, rod panovníků autokratických, 
kteří moc svou nad národy střední Evropy upev
nili ve spolku se středověkým papežstvím, po
rušili přísahy, . dané národu českému v r. 1526, 
kdy svobodnou volbou Ferdinanda I. za krále 
českého přivedeni byli do zemí českých, a po
stupně porušovali svazky státoprávní a práva 
zemí českých až do Marie Terezie, kteráž proti 
jasnému znění smluv zničila samovolně poslední 
stopy samostatnosti, zavedla přísnou centralisaci 
v říši, za níž jako přímý důsledek přišla tvrdá 
germanisace zemí českých. 

Zrušení samostatnosti bylo tu aktem proti
zákonným a protiprávním, bylo i aktem proti
českým a protilidovým, jehož úkolem bylo věcné 
zrušení naší individuality národní. Od té doby 
Rakousko-Uhersko, stoik na stanovisku tohoto 
centralismu, ubíjí a utlačuje své národy hospo
dářsky, sociálně i národnostně. Jsouc ovládáno 
duchem byrokratického zpátečnictví, vykazovalo 
a vykazuje nejbídnější poměry sociální i kul
turní. Zvláště u proletariátu československého 
jeví se tyto poměry v nepřirozeně vysokém vy
stěhovalectví, i ehož příčiny i sou jak v hospo
dářské, tak politické mizerU této říše, 

Ukazujeme na tento centralismus, vedený 
šlechtou, církví a dynastií, jako na pravého pů
vodce této bídy našeho lidu, v zájmu práva 
sebeurčení národa svého. 

Hledáme-li v dějinách dějinné příčiny, pro 
něž vznikla koncentrace států podunajských, 
můžeme je nalézti, Bezprostřední příčinou byl 
tlak tureckého přívalu na země uherské. 

Tehdy byla tato koncentrace národů po .. 
dunajských zajisté významná a účelná, měla to 
však býti koncentrace státních samostatných 
celkův, nikoliv pak porobených, absolutismem 
samostatnosti zbavených národův. 

Francouzská revoluce probudila opět český 
národ Habsburky ubitý, a po roce 1848 zdálo se; 
že germanisace v Rakousko-Uhersku má ustou
piti pokojnějšímu vývoji národnímu, Hledalof 
tehdy Rakousko, vytlačené ze spolku německých 
států - nový svůj smysl a úkol. 

Ještě v roce 1848 našel vůdce národa českého, 
historik Palacký, vřelá slova pro existenci Ra
kouska, pravě: 

"Kdyby Rakouska nebylo, musili by je Če
chové vytvořiti," 

Pomýšlel zajisté na význačný proces dušev
ního i státního sjednocování Německa, na sněm 
frankfurtský v r. 1848 a jeho snahy germanisační 
a nacházel v existenci Rakousko-Uherska státní 
formu, v níž by se malí národové Rakousko
Uherska spojili pod žezlem Habsburků proti 

tlaku germanisace, přicházející od severo

západu. , v k 1 k 'ho 
Palacký však jménem hdu c~s o-s oven,s e 

v' dal aby Rakousko-Uhersko Jako takov,e . tvo: 
~ili národové svobodní, určující svůj vývoJ 1 sve 

bY~~kové však Rakousko nikdy nebylo a n:a-
cešsky se chovalo zvláště ke svým slovanskym 

národům, l' Vt V d 
Jakmile pak Rakousko-Uhersko,. zv as ':: .0 

roku 1870, upadlo do přísné~o vhvu polIhky 
Bismarkovy stalo se vlastne vykonavatel~m 
německé h~spodářsko-politické tendence v ~lS: 

kovy Dnešní válka, tento uskutecneny 
mar , - lk' d M ľ A . Drang nach Osten" přes Ba an o a e Sl~1 
rest ovocem těchto v praxi uyedených teorl1, 
Proto v této válce, v níž postaVIlo se Rakousk~
Uhersko do služeb imperialistické a german!: 

v , politiky, zhatilo Rakousko-Uhersko SVU) 
sacm v, h ' dův slo-sl Není J' iž záchranou menS1C naro smy , .., eru ano vanských proti germamsacl ze sev , , 
naopak vstoupilo do jejích služe~: stalo se ~ah 
strojem této germanisace, nepntelem svyc 
vlastních národův. . , 

T hvílí ztratilo právo na existenc1 a na-
rod~~ Rakouska nastala chvíle, kdy neo~ro
ženě světu musí hlásati jiná slova ~alack~ho,; 
"Byli jsme před Rakouskem, budeme, 1 ~? ~em, 

I my stojíme proti tomuto germamsuJlclm~v,a 
ď ' " 'mu Rakousko-Uhersku v nesmln-ma anSUjlCl , , v 

telném boji, žádajíce samostatnosh
v 

ze!~l1 ces-
kých, sebeurčení národa českého ~ CSihach, ka 

Moravě, ve Slezsku a ?,a uherskem k ?ven~r ui kde pod sur~)Vým r~zl~em maďars ym p 
2 miliony naŠIch Slovaku. . 

Národ český, jehož největší syn, MIstr, ~a!: 
Hus zemřel za svobodu svědo:ní, za neJ~etsl 
t tk' y lidstva v boji proti církVI a absoluhsmu 

s alt vY, v v pro-státnímu právě před 500 e y, ven p;vne v" 
1 t "t svém v osudovou spravedhvost depn, 
': akr~a;t zVe J'ako J'eden z nejkulturnějších ná-oce ava, , . t v, 
rodů Evropy, jímž byl v minulos,h ~ J,es, v pn-
tomnosti nabude opět v tomto J uttleJ mm ~~c~ 
práv svých, jež zar?čí m~ jeho ku turu, SOCla m 
i politický pokrok Jeho hdu, , o 

Národ, kterýž za vzor~m sveho ':.udce, 
M J Husa před 500 lety obetoval se za u~lech
mé ~tatky 'lidstva, za svobodu a rovn~st :l~st~a 
v husitské demokracii - ten nárouhd oc,: .avkt z~ svět kulturní svět, splatí mu dl SVU} , :ry 

, 1 11'dska' historie Více než polovma zaznamena a . k k d 
tohoto národa stoj í pod prapory po hro", u~ po" 

rapory Internacionály, .věř,íc n~~: v~Jne, ze 
fest a bude to InternaclOnala, Jep zasady 1 a 

ro ram, v jejímž znamení zvítězí čes~ý p:? e: 
fad1t i ako třída i národ - osvobozeny socmlne 
i národnostně, k J 

Popíráme oprávněnost Rakousk,?-Uhe;s a. .i 
to jediný stát v Evropě, který, ac prv~ vyta~l 
meč, neptal se národů svých, ~eP!1l;l s~ zad~u~cuv 
lidu po mínění národa, Proh vul~ naro ,u ze~e 
na . atky, dokonce aby bojo;r.~~l, p!o"h svym 
vlaslním zájmům a pro hrOZne)Sl Jeste germa-

nisad. 'dv , , násilnické I Rusko tolik nenáVl ene pro sve 
vládni systémy, i to ubohé Turecko - ptalo se 

'ho národa svých sněmů, Jediné Rakousko 
~r:plo na krk všem ~vobodvám, vHdovým, n:sp<;>
kojené politiky zavíra do zalare, odpraVUje Je 
slovem i provazem, 'E v 

Vznášíme svůj protest ke kul.turm, v~op€. 
proti surovému režimu rakousko-uherske v vlady, 

Žádáme samostatnost svého ~á:od?-, vedouc~, 
ž v českém státě, zbaveném lmhtansmu, v na
r~dě tak pokročilém a socialisticky za~o~e~ém; 
l' mocné a kulturně vyvinuté soclahshcke 

;t~:~~ zdvihne se i sociální blahobyt li~u. v 

Dnes Čechy a Morava, bohaté a kultur:l1 :,~me, 
t. zv, přebytky svého hospodářství odvadeJl

v 
na 

'l't 't' cké potřeby Rakousko-Uherska, Z ce~ml 1 ans 1. '1" sti 
ských peněz stavějí se stamllOnov,e ~ev?~ , 

b " šíleně a český voják - proh sve y,uh-z rop se, 'v , v, t al pro 
tvoří pro své vzdělání neJcenneJsl ma en 

'l't . tické choutky Rakousko-Uherska, mll ans 1 v , 

Českých zemí samostatnost ve ~~ys ,u svy]r
ském znamená těžkou ránu mlhtan~~u. a-
k k Uh ska těžkou ránu mlhtansmu ous 0- er , 

Evropy, 'I' 't' k' t v, z Ra-Ohromné výdaje ml1Íans lC e, von
o 

1 
kousko-Uherska, státu s nepatrnym prumys em 
i obchodem - zemi sociální bídy, 

Rakousko-Uhersko, nutíc země české trval,e 
do svazku militaristické říše, nejen že ged~vakl
su' e a kleríkalisuje, ale zvláště hos?~ ar~ y 

hl 'svuo J' lid Osamostatněním zemi ceskych oc uzu]e . . l'd 
stoupne hospodářský blahobyt 1 u. .' . , 

Č hy s 9 miliony českého lidu budou ,zaJ1ste 
stát:~ značné velikosti a svým Pří:?ddr:1n: bo
hatstvím svým vzdělaným hdem tn ne ~ so: 
ciálně u~ědomělým, dávají záruku šťastne sve 
budoucnosti, , . 

N .. ~lechty nezatíženy klenkahsmem, emaj1ce s, d k ' 
stojíce většinou svého lidu v řadách emo [va<:r! 
budou záštitou sociálního pokroku ve s re m 

Evropě, 'I ' h t't O odunaj-Odmítáme ideu federa mc s a u p v ' 

sk 'ch,· jak ji teprve navr,huje vídeňs~ý ne~e~ky 
so~druh dr, Renn~r, nejen proto, ze, nevldlme 
řirozených důvodův její ex~stence, n~Jven pr~to, 

t: . " ZV a' dá pouhy' jednothvec, kteryz nema a 
ze Sl Jl hl' h v mecko-snad ani nechce míti sou asu svy~ ne v 

h d uh o 1 i take proto, ze rakouskýc sou r u, a ~ ,,' h . h 
v zlve paměti chováme ) ednam je? va 1 e o 
frakce na sjezdu kodaňském, kde prave Vl??U 
této frakce federalistické snahy české v soclale 
byly pochovány, . , . 

V našem prohlášení neozývá se J ed:ny l~~en 
nenávisti proti německému a ~aďarsk:~u 10 u, 
jediný projev chauvinismu nes:ld~v~ nhasl,ch Jtuv~ 

Jedině ve smyslu a podle ne)vysslC z~sa so 
, 1'·' u ve J' ménu demokracie, lidskosh a br~-

Cla lsm , . t' tVl Vnému na-trství národův - stOjíme pro 1 z e esne 
sílí, proti Rakousko-Uhersku, . 

Rakousko-Uhersko jest anachromsmQln ny-

ně~š;dt~ZY ~e svobodných státech, jež vyrost0;t 
ze zřícenin středově~ého Rakousko-Uherska, Vl
díme budoucnost SOCiály, .. 

Svů' hlasitý apel voláme k sociální demo~:~cll 
v h J , dO I' státův svůJ' apel vznaSlme vsec naro uv , 

i k vám. 
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. Jestliže t,:<?ř~ní. ,:eliký.ch celkův státních, jež 
rukde ~~dbaJl m~lyldua!lty národní, potlačujíce 
h<?spo?arsk~" p<?hhcky 1 .národnostně, je podle 
n~zoruv ~oc~alruch. teoretiků důsledkem rostou
Cl~O kapItahsmu, Jest právě úkolem socialismu 
a Je~o stoupencův - čeliti této nemravné ten
dencI, ú!va~yy p~irozenými, malými státy národ
n~strum!! Jez, ,lak prakse jasně ukazuje, jsou 
staty prrrozenych práva sociálně spravedHvěj
šíhp vývoj e státního. 
. S~>udruzi! - Ve jménu vznešené ideje so

~la~lsmu, .kteráž jest vtělením rozumu, práva 
1 hdskosh, pro kulturní i sociální dobro' sou
d~uhů našich v ~ert?-ích českých - vysoko zdvih
nete prapor soclahsmu a napište na něj novou 
svou povmnost: 

Záp~s ~a no~ sociální pokrok, za právo a 
sebeurcem malych, kulturních národův 
y Zápas z~ sebeurčení národa českého ~ zemích 
c~skych, ?ar<?da Hu.sovay i Ko~enského, porobe
neho !1ym naroda, Jehoz většma stojí pod pra-
pory mternacionály. ' 
y T~nto lid zdvíhá k vám dnes svůj hluboce cí-

teny apel: 
Kon~j te. svou povinnost socialistickou! 
PomaheJte nám svým tiskem I 
Pomáhejte nám svými zástupci v parla

mentech! 
ťo~áhejte nám všude, kde velí svědomí po

mahahl 
Po~áhejte tvoř~ti český nezávislý stát, jehož 

s~ove dnes tak Jako před 500 lety půjdou za 
velikými ideály socialismu, půjdou s vámi dále 
v osr~že~tc~ řadách ja~o strážci míru, jako 
tvurCl vecnych hodnot, Jako záštita práva . po-
kroku, lidskosti a socialismu. ' 

České odvětví 
strany socialistické v Americe. 

Leden 1916. 
Beneš Vojfa: Vojáci zapomenuté fronty. 

Památník odboje. 1923. 

1f. 

P i i i S b U r S k á d O hod a. 

30. V. 1918. 
Za návštěvy prof. M~saryka v Pittsburku dne 30. května 
1?18 byla znovu manifestována shoda mezi Čechy a Slo
vaky, kter~)U formuloval předseda Slovenské ligy v Ame-

rIce Albert Mamatey v tomto projevu: 

, P.:edstav~te!ia slovenských a českých organi
Z~Cll v ,SpoJ. stá}oc.h, Slovenskej ligy a Českého 
narodneho sdruzema,porokovali za prítomnosti 
predsedu ~eskoslovenskej národ. rady prof. Ma
sar~ka o ceskoslovenskej otázke a o našich po
savadnych programových prejavoch a usnÍesli sa: 

Schyal.ujeme politický program usilujúci sa 
o spOjeme Čechov a Slovákov v samostatnom 
štáte z českých zemí a Slovenska. 

Slovensko bude mať svoju vlastnú administra
tívu, svoj snem a svoje súdy. 
, Slovenčina. bude .úradným jazykom v škole, 
ur~de a vereJnom ŽIVote vůbec. 

Ceskoslovenský štát bude republikou jeho 
konštitúcia bude demokratická. ' 

Organizácia spolupráce Čechov a Slóvákov 
v Spoj. štátoch bude podla potreby, a meníacej 
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sasituácie ,Pri spoločnom dorozumeni prehlbená 
a upravena. . 
Pod:obn~ ~stanovenia o z,ariadení českoslo

venskeho statu, ponec~ávajú sa oslobodeným 
Čec~om a Slovakom a leh právoplatným pred
stavltefom. 

C. M erhout: Dokumenty našeho osvobozeni. 

Slavné prohlášení 
československého lidu republice SpojenfJch států 

americkfJch v den 4. července /9/8. 

Na srdci Evropy leží československá země. 
Je to země, v níž stála naše kolébka i kolébka 
otcův, našich. Země, v níž sladkou písní lásky 
a mlekem vmateřským odkojily nás matky naše. 
Je ,to zeme smutku a hořkých slz, jež od poko
lem do pokolení prolévaly oči našeho lidu od 
té

v 
~hví!e, kdy těyžký osud dějin ulehl na l)lavy 

~eh , naroda naseho, kdy metlami železnými 
slehan byl, nesa těžký kříž na Golgathu svého 
utrpení. Tři sta let trpěli otcové a bratři naši 
~~?-ala nám chleba rodná země, ne pro chudob~ 
lep, ale pro zákon otroctví, který z vůle habs
burských panovníků jako koruna trnová zadíral 
se do masa i krve, do duší i srdcí českého lidu. 

P:o~~ j sme o~eš1i d~ této země ze země bídy 
a nas!h; Proto Jsme Jl pozdravili jako východ 
~lunecn~ po te~é noci ponížení. A ona nás při
J~la. ~a~, male" chudé a nepovšimnuté. Přijala 
nas a JeJi velke slunce nás hřálo od té chvíle. 
Je to slunce svobodnějšího, radostnějšího žÍ
vota, než jaký jsme žili ve své porobené vlasti. 

Naučili jsme se milovati Ameriku. Vždyť jsme 
syny zeme, která v zášeří dějin již vstala prvá 
ve světě, ~b~ boj <?vala ~oj demokracie a svobody 
a s~bel;1rcem sv~ho naroda. Jsme syny země, 
kt~:a Jako, .velIká R?chodeň pravdy a víry 
v ~lVOt zasvlbla do deJ1n ve století 15. Když celý 
svet spal, my jsme bděli. A demokratické le
giony ~~d velikým vůdcem selských voj sk, 
Janem Zlžkou z Trocnova, Jiříkem z Poděbrad 
bo!ovaly zoufalý boj demokracie proti germán~ 
skemu a maďarskému násilí a zákonu moci, 
~ilujeme tuto zemi. Neboť ideály, které dne 

4. cervence 1776 velicí vůdcové její, Washington, 
Jefferson, vtělili v netištěný, ale krví a obětmi 
~~ech svýc~ ,sYpů,v srdce jejic~ vepsaný zákon 
zlvota, vehke ldealy demokraCie, které Lincoln 
dal, od ot~octví osvobozené své vlastí, to jsou 
take tradice slavné minulosti i přítomnosti 
československého lidu. 

V , kr~isvé a tlukotu srdcí svých nesli jsme 
svaty zakon svobody, demokracie a bratrství a 
srdce naše porozuměla proto duši" veliké ~e
publiky. 

A proto k ní vznesly ruce své a uslzené oči 
bratři naši na Labi, Vltavě i Váhu ve strašlivé 
hodině, ve které trpký a mučivý osud psal 
~r~zby zítřka do jejich duší. A jako by volání 
J~11~h nebylo marno, jako by z minulosti věků 
pr~sl.a slavná a strašná síla duše otcův jejich, 
vstal! z hrobu pošlapaných nadějí a obrátili se 
tváři k západu země. 

Neboť přes dálku moří, přes desatery hory a 
temná údolí smrti zazněl do krajů česko
slovenské země hlas. Jako vítězná polnice, zpí
vající znovuzrozeným ránem velkou marseil
laisu žÍvota a nadějí, zazněl jim do duší za
hořklých pelyňkem utrpení a zatvrdlých žalů 
hlas člověka. 

"Svět musí býti zachován pro demokracii. Ná
rodové doj dou svého sebeurčení. V i azyku matek 
svých a v tradicích rodu svého vstanou národové 
ze staletých hrobů, aby opět konali dílo boží, 
které jest dílem člověka." 

Tak promluvil Woodrow Wilson. Tak pro
mluvil ústy jeho veliký národ k věčnosti. Tak 
promluvil Bůh, jehož počátek jest v srdci člo
věka a konec v nekonečnosti světů a dnů. 

A bratři naši za mořem jej uslyšeli! 
Na srdci Evropy leží československá země. 

A na srdci té země leží matička naše, krásná 
Praha. Velká v slávě i utrpení probudila se pod 
slovy člověka, který promluvil. A oživly ulice 
našich měst. Tisíce synů našeho lidu tam doma 
zavolalo hlasem svobody a hlasem víry: 

"Živ buď president Woodrow Wilson. Pozdra
vena budiž veliká Republika, země Washing
tonova, země Lincolnova, země Wilsonova!" 

Posíleni jeho slovem, povzbuzeni silou jeho 
slavného odhodlání, přísahali bratři naši ve staré 
domovině smrtelnou přísahu dne 13. dubna 1918 
ve zdech starého svého, města: 

"A v pevné, nezlomné důvěře v konečné ví
tězství nejsvětějších práv svých, v důvěře ve 
vítězství spravedlnosti, ve vítězství práva nad 
násilím, svobody nad porobou, demokracie nad 
výsadami a pravdy nad klamem, ve velikém 
rozhraní děj in světových zvedáme ruce své a 
při drahé památce předků, před očima vzkříše
ného národa a nad hroby padlých v mohutném 
souzvuku všech duší svých slibujeme dnes i pro 
všecku budoucnost: Zůstaneme, kde jsme sta
nuli. Vytrváme, dokud nezvítězíme!" 

Opakujíce tuto přísahu, kterou přísahali bratří 
naši, majíce na rtech svých jméno této země a 
i ej ího presidentaW oodrowa Wilsona,my Če
chové a Slováci američtí, kteří jsme tuto zemi 
učinili svou novou a milovanou vlastí, i my dnes, 
4. července 1918, shromážděni pod praporem 
Republiky, zdvíháme ruce své na slavný slib věr
nosti a oddanosti vládě Spojených států a jejímu 
presidentu. Naše je tato země. Jí chceme a zů
staneme věrni v práci, věrni v zápase, věrni 
v utrpení, věrni až do hrobu. Živ buď, veliký ná
rode americký, který jsi ústy svého presidenta 
W oodrowa Wilsona promluvil k věčnosti. 
Z obětí krve, kterou zarudnou hlavy Tvých synů 
na bojištích nad Marnou, vyroste sláva nového 
světa. Vyroste štěstí a sláva národů, aby jméno 
Tvé od věků do věků bylo jménem lásky, důvěry 
a požehnání. 

President této země promluvil k národům ve
liká slova svobody, pravdy a demokracie. Je to 
úžasný boj, do jehož čela se postavil. Země se 
chví a národy se otřásají ve své důvěře v šťastný 
zítřek. Temná moc meče a násilí ohrožuje v ko
řenech lidství a v potocích a mořích krve utápí 
se naděj e slabých. 

Než my jdeme za pravdou. Ideály demo
kracie, jež do dějin veliké této republiky krví 
minulosti se. zapsaly, jsou naší metou. 

K vítězství jejich jdeme pevně za svým 
vůdcem. Tak jako kdysi lid republiky k vítězství 
kráčel za Washingtonem, tak my jdeme za 
Tebou, náš presidente. A i ako tisíce očí posílilo 
duši našeho Jana k nesmírnému zápasu proti ná
silí, tak nechať miliony očí se dnes ze všech 
krajů Spojených států dívají k Tobě s láskou 
i důvěrou nesmírnou, nechať posílí Tebe v boji, 
nechť duši Tvou zocelí k velkým činům. 

Miliony očí malých a trpících národů země 
dívají se k Tobě, Ameriko! Miliony ubitých ná
rodů vzhlédají přes oceány do širýCh rovin a 
k prahorám světa, nad nímž vlaje Star Spangled 
Banner. Miliony ubitých umíralo na bojištích a 
v jejich duši, věčný mír čekající, doznívala slova, 
jimiž president Tvůj, Ameriko, pozdravil boju
jící svět. A tyto miliony živých i mrtvých, jejich 
důvěřivé a dětské oči hledí do Tvých zraků, 
Woodrowe WHsone! Deset milionů národa na
~eho, milion československých synů a dcer této 
země. A v jejich srdcích zní slavná přísaha věr
nosti k Tobě i zemi, která přijala je mateřsky 
pod svůj krov. 

Farmáři zeleného Texasu, úrodné Nebrasky. 
horníci Pennsylvanie, majneři Colorada, nad 
nímž svítí věčné sněhy míru, dělníci z lllinoisu 
a občané Tvých veleměst, lid to českosloven
ského původu, český lid za čtyřicetiosmi států 
hvězdnaté unie, v jehož srdci zni stará píseň tá
borských bojovníků demokracie: 

Kdo jste boží bojovníci a zákona jeho, 
prostež od Boha pomoci a doufejte v něho, 
že konečně s ním vždycky zvítězíte. 
Tenť Pán velí se nebáti záhubcí tělesných, 
velí i život ztratiti pro blaho bližních svých, 
protož posilňtež zmužile srdci svých! -

posílá své vlasti radostný svůj oddaný pozdrav. 
Tak tu stojíme. Prosti a nebohati majetkem, 

ale silní v důvěře ve svého presidenta, ve veliký 
americký národ, oddáni mu do hloubky své ..duše, 
dnes v den 4. července nechať daleko na jih, do 
města, nad nímž zdvíhá se velebná kopule kapi
tolu, do města Washingtonu a jeho Bílého domu 
nechť zní náš hromový hlas: 

živ buď, národe americký! Oddán odkazům a 
tradicím velkých otcův - stůj sílen v boji. Sílen 
slavnou ideou, pro niž krvácejí dnes synové 
Tvoji, naše to děti, buď věren pravdě, abys byl 
věren sobě. 

My, věrný československý lid, přísahající na 
štít Tvého presidenta, silného strážce věčných 
hodnot lidstva, kloníce se v hluboké úctě před 
majestátem Tvého lidu, skloněni před památkou 
synů Tvých největších: Washingtona a Lincolna, 
všemi silami svými stojíme při Tobě i Tvém pre
sidentu Woodrowu Wilsonovi, pozdravujíce 
v něm Tvé velké ráno. 

Čechoslováci v Americe. Adresa pres. Wilso
novi. Červen 1918. 

Beneš Vojta: Vojáci zapomenuté 1ronty. 
Památník odboje. 1923. 
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P Te s i d., e n tMa s ary k a m e r i c k .ý m 
Cech ů m a S lov á k ů m. 

Ceši a Slovácil Slovenští a čeští Američané' 
~aše vláda volá mne, abych se vrátil domÓ. 

~ ujal se odpovědného úřadu prvého presidenta 
Ce~kos~ove,ns~~ republiky. Skutečnost převýšila 
n~se. oc~kavam, ale, můžeme říci, že jsme vy
shhlI vyznat;:t ve!kve, rozhodující doby a tím 
spolur?~h?dh o vltezství našeho národa. 

y deJm~ch osv?bozujícího hnutí českosloven
ska Amenka zaUjme místo čestné 

Děkuji všem, kteří se o úspěch' n'v v'v' '1' a v, d ' 'b as pnclm 1, 
za a~ va~, y~te ve svém úsilí pokračovali. 

Devn Narodm dane v den Díkůvzdání nechť vydá 
svededví a vaší obětavosti· počítám s tl'" zVe 
ve f v, k' b d' m, mancm a Cl u ete pokračovati. 

Washington, dne 11. listopadu 1918. 
}'. G. Masaryk, 

president Ceskoslovenské republiky. 

Počátky československého 
h n II t i n a R II S i I 9 I 4. 

Českosl.ovenský živel na Rusi až do álk 
r. ~91~, ,~1l všedním životem drobných kolonii. 
ztrac~Jlclm se svým nepatrným počtem a malou 
?r~ams.ovaností v širokém prostředí ruské ve
rejnOs~l. Zemědělské osady našich usedlíků na 
Volym B; ~avk~ze, rovněž jako četné kolonie 
:>bc?odmku, prumyslníků a úředníků, roztrou
sene po v všech větších městech evropského 
Ruska; prev~stavovaly malé úlomky českoslo
venskeho Zlvota za hranicemi, splývající na
mnoze s ruským J?rostředím a spojené mezi se
b<;.>u pouze v K YJeyě vycházejícím časopisem 
"Cvech:>sloyanem". Ceské školství v osadách vo· 
lYI?-skych 1 ~avkazských bylo od doby reakční 
vlél;~y ~,ols!eho a Deljanova již úplně porušeno, 
vYJ;:n,aJ1: ceskou školu Komenského v Kyjevě, 
ma)lCl vsak pouze význam místní. 

Vypuknutí osvětové války přináší do žÍvota 
:us~yc~ Čechu rozhodný obrat. Hned po vyhlá
~em valky Srbsku a brzy nato i Rusku pV'" , 
cesk 1 k' v' 1 npma , os ovens y Zlve činnou účast v tom celko-
ven: proudu p'očátečního nadšení, jež bylo vy
volano na RUSI slovy carského manifestu o válce 
Slovan~tva s Germánstvem. Ruští Češi rázem 
pr~?ud:li se ,Politicky. Vědomí slovanské a 
l!pn~e rusofIlství tradičně pěstěné v českém 
Zlvote od doby národního obrození ozvalo se 
sko.:o na všech místech československých ko
lonu ~ Ru~ku, na y olyni, Ukrajině, Kavkaze a 
hl~vne ovsem v městských centrech ruského 
statu. 

Nálada tehdejší vlády I. L. Goremykína byla 
t~.mut.o hnutí ?-osti pří~niva. Mezi ministry bylo 
~ek<?!l~ dobrych slaVJanofilů, sympaticky při
JlmaJ~clch slovanské a rusofilské projevy ne· 
rt;sk.ych Slovanů, ať již byli tito přímo podda
nyml Ruska nebo i poddanými Rakouska Také 
v. d~orních kruzích zalíbila se opět stará' bÍsto
r~cka role "bílých carů" jako osvoboditelů a 
Sjednotitelů všeho Slovanstva. V obou carských 
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kodpovědech na vyhlášení války Německem a Ra
ouskem dne 2. a 8. srpna (20 7a 26 7 ) *) Vy' . . . ., rov-

n~z 1, v carově řeči k poslancům obou zákono
darny~h sborů dne 8. srpna zvučela silná slo
vansk~ nota, potvrzovaná i památným provoláním 
vr~hm~o ve~lteh~ ruských vojsk velkokníž. Niko
~aJye Nlkola]evlce k Polákům a Čechoslovákům, 
Jez bylo ?louho v československém hnutí na Rusi 
P?vakzovano za "žulový základ našich nadějí za 
zaru u nejlepší a nejbezpečnější", ' 

Za takové nálady jest pochopitelno že v v k 
slovensk' h t' h ,ces 0-. ~~ vrs vac na Rusi, hlavně v mladé ge-
~er~cl; oZlvly staré sny politické romantiky še
d :s~tych l~t~,a několik ideových nadšenců po-

ava pr~m. zadost, aby mohli přes to, že 'sou 
ra~ouskyml p~ddanými, vstoupiti do rusJého 
vOjska a pra~hcky dokázati svou lásku k S10-
vanstvu.Soucasne konána řada velk' h . f t v , h hO' d yc mam
keR aCklc sc UZl, osvědčujících loyálnost Čechů 
v vUs Ou

d
' yTak bylo v Petrohradě, Moskvě, Var

sav~,. ese, Charkově, Rostově na Donu Je
k~~en~o,d~ru, Kyjevě a jinde, Krajané, rak~uští 
pn~lusmcl, h~oma.dně zříkali se Rakouska a žá
d~h za :usk~v p0:tdanství, neboť pronásledování 
o ruskych ?~~?U, zatýkání, konfiskace majetku 
a hr?zby Slbm týkaly se všech Rakušan o b 
rozdílu ~árodnosti, Pouze od případu k Pří~ad~~ 
p~stupne a brzy nato v počátku a dalším prů
behl! ,roku 1915 i všeobecně, postavení ti ra- . 
k?ush, Slované, jimž dovoleno ruskými úřad 
~~ki~~, na starých místech pobytu, na jiný právJ 

v, Politické vedení československého hnutí spo
c:valo ~ehdy t;a jednotlivých spolcích v hlav
~llh vmestech, lež po celý první měsíc vystupují 
up, ne ~amost~t~ě: Staré stanovy, omezující, po 
pn:pade vylUCUJlCl spolkovou činnost v tomto 
sme~u, X:,ebylo však možno změniti, a proto všude 
zél;k!ad~Jl .~e ~očasná, volná sdružení, zvaná "ko
ml!~ty , J1:nZ o kromě konsulární péče o zájmy 
n~slch krajanu, pronásledovaných neporozumě
n:m rus~ých úřadů, připadly i první úkoly orga
ms~ce ceskoslovenského hnutí ve směru vojen
skMm, pr?J?agačním a politickém. Současně asi 
v oskve 1 v Petrohradě vzniká hned v prvých 
dnech války počátkem srpna (koncem července 
st. ~t.) myšlenka, zříditi český dobrovolnický 
od~t1. v. ruské armádě. Návrh podán moskev
s~yml Cechy prostřednictvím S. K Rodionova, 
p~e~sedy "slov~nských trapez" v Moskvě, do 
mlmsterstva vOjenství generálu Běljajevu. Dne 
12. srpna (30./7.) návrh ten přijat ministry a 
2?: srpna, (7./8.) schváleno již vojenskou radou 
zn~ení ,,~eské družiny", která se měla formo
vah v, KYJ~vě jako přirozeném centru českoslo
venskeho ž:,:,lu na Rusi. Současně dne 20. srpna 
(7;18.) pod~r~lo se zástupcům moskevského čes
ke~o k?mltet~ pp. Hraběti, Sv. Koníčkovi a L. 
Tuckovl obdrzeh slyšení u cara v moskevském 
Kreml? a, podati mu pamětní spis o českoslo
venske otazce. Opírajíce se o silnou rusofilskou 

*) ~elik?ž. všechny ~okumenty z této doby, ať ruské 
neJ:0. ceske, JSou datovany podle ruského kalendáře, při
poJuJen:e pro. přehled vždy v závorce i ruské datum, R t? azd1do unora 1918, kdy sovětská vláda zavedla na 

USl po e vzoru západního gregorlánskt kalendář. 

náladu československých osadníků, delegáti mos
kevského komitétu vyjádřili carovi loyální hold 
ruských Čechů, vrcholící v závěrečných slovech: 
",Nechť zazáří svobodná, neodvislá koruna sva-
tého Václava v paprscích koruny Romanových." 
V duchu těchto slov vycházela pak z moskev
ského českého komitétu slavjanofilská agitace 
:rázu ruskoslovanského, Snad nejlépe charakte
risuje povahu tohoto směru komitétem navrho
vaný úřední název budoucího československého 
státu: "Slovanským Ruskem osvobozené Česko
slovenské královstvL"" 

ním ministrem J. D. Sazonovem k carovi, bylo 
významným historickým faktem povahy nejen 
československo-ruské, ale i mezinárodní. To 
vyciťovali zejména zpátečničtí ministři ve vládě 
(Maklakov, Ščeglovitov) i germanofilští živlové 
u dvora, stavíce se v té věci proti Sazonovu, 
Krivošejinu, Sablerovi a druhým. 

T oto na venek velmi úspěšné přijetí česko
slovenského revolučního programu protirakous
kého u vlády a cara působilo opět na druhé 
straně v ruské inteligentní veřejnosti politické ne 
příliš příznivě pro naše hnutí. Ruská inteligence, 
oposÍčně a nedůvěřivě pohlížející na vládu, 
velmi málo nebo vůbec neinformovaná 
o. československém národě před válkou, spíše 
kosmopoliticky než slovansky naladěná, měla 
ovšem málo smyslu pro akce všeslovanské po
litiky s carským pozadím, zvláště když ne
dlouho před tím viděla fiasko slovanské poli
tiky na Balkáně ve válce srbsko-bulharské. 
Českoslovenští činitelé musili proto napnouti 
všechny síly, aby dohonili naprostý nedostatek 
propagační práce a politické representace 
z doby před válkou, aby získali přední ruský 
tisk pro naše snahy a odstranili překážky státní 
administrace, kladené neporozuměním ruských 
úřadů v některých guberniích československým 
dobrovolníkům, kteří odjížděli do Družiny. 

Naproti tomu v liberálních a pokrokových 
vrstvách petrohradských Čechů patřilo se na ce
lou akci střízlivěji a česká otázka řešena sice 
také ve smyslu slovanském a rusofilském, ale 
mnohem samostatněji. Členem petrohradského 
spolku Jiřím Klecandou vypracováno zvláštní 
memorandum o československém hnutí a po
dáno všem členům ministerské rady. Tato "Do
kladnaja zapiska", která jest prvním jasně for
mulovaným programem novodobých českoslo
venských snah za úplnou státní samostatnost, 
stala se základem našeho věcného jednání s rus
kou vládou o československé otázce, 

Akce jednotlivých spolků stačily na prvé dny 
hnutí, ale záhy objevila se potřeba a nezbytnost 
jednotné, ústřední organisace všech ruských 
čechoslováků, jež by vypracovala společný pro
gram i postup a byla oprávněna mluviti a jed
nati před vládou i carem jménem celku. V tomto 
směru iniciativně působil i bývalý ruský konsul 
v Praze p. Žukovskij, u něhož konány před
porady delegátů sjezdu, svolaného v první polo
vině září do Petrohradu. Zastoupeny byly z tech
nických důvodů pouze čtyři nejdůležitější komi
téty hlavních měst: Petrohradu, Moskvy, Kyjeva 
a Varšavy. Na sjezdu tom, konaném ve dnech 
10.-18. září (28./8,-5./9.), byl zvolen "zatímní 
přípravný výbor", skládající se z kyjevských zá
stupců pp. Červeného jako předsedy, Dědiny a 
Paula, kteří měli organisovati ústřední orgán po
litický "Radu Čechů v Rusku" a připraviti vše-
obecný sjezd. 

V jednání a debatách ukázal se však přirozeně 
výše uvedený rozpor mezi politickými názory 
petrohradských a moskevských, podporovaných 
kyjevskými čechy, jenž působil hlavně při vy
pracování nového pamětního spisu, s odůvodně
ním nároků na znovuzřízení samostatného státu, 
"dvojjediného čsL království", s připojením auto
nomní součásti obou Lužic, Také rozdílné pojetí 
vzájemného poměru československého, jakož 
i nevraživost osobní spor ještě více kompliko
valy. Jednota akce trpěla tak hned v počátku 
a stvořen tím i zárode~ všech pozdějších sporů 
a vleklých krisL 

Tato počala se organisovati péčí kyjevského 
komitétu na základě rozkazu prvního velitele 
Družiny podpIuk. Lotockého dne 28. srpna 
(15.18.) v budově starého Michajlovského mo
nastýru v Kyjevě.První přijeli dobrovolníci petro
hradští a počátkem září přikročeno již k formo
vání tří rot za velení ruských důstojníků štáb s
kapitána D. N, Zembalovského (1. rota), por. 
Pavlova (2. rota) a por. Ivšina (3, rota). O něco 
později z nově přicházejících dobrovolců posta
vena 4. rota (por. Nachtmann, po něm. por. Li-
cinskij). 

Jádro Družiny tvořili ti ideoví nadšenci 
z mladé generace československé, již nedlouho 
předtím přišedše na Rus, byli omlazujícím živ
lem starousedlíků a v době vypuknutí války 
stali se burcující silou, obětavě se hlásíce do 

Memorandum sjezdu, kompromisně vypraco-
vané, podáno čtyřčlennou deputací pp. Červe
ného (Kyjev), J. Klecandy (Petrohrad), Sv. Ko
níčka (Moskva) a Jos. Országa (Varšava) dne 
17. září (4./9,) v Carském Sele caru Nikolaji. Na 
druhý den podána pak dodatečně pp. Országem 
a Sv, Koníčkem carem vyžádaná podrobněiší 
informace o otázce Slovenska. Již samo přijí
mání "Dokladných zapisek" a memorand, jakož 
i 'Uvedení československé deputace zahranič-

boje za věc československou a slovanskou. 
úřednictvu velkých československých firem a 
průmyslOVých podniků (zvl. Laurin a Klement), 
z menší části i učitelům tělocviku ze sokolských 
jednot, připadla tu role vůdčí. Toto ideové jádro 
bylo od počátku pravým tmelem různorodých 
částí a hybnou silou, organisujíci Družinu jako 
pravé vojsko vlastenecky československé na 
základech sokolských a demokratických. Zave
dení bratrského poměru, vzájemného tykání a 
dobrovolné discipliny mezi všemi družinníky, 
dókazovalo právě sokolského ducha Družiny. 
jež, ač tvořila součástku pravidelné armády 
ruské, přece tak se lišila od zkostnatělých forem 
ruského voj enství, že není divu, když ruští dů
stojníci velmi často Družině a družinníkům ne
rozuměli a jejich snah a obětí nechápali ... 

Ve čtyřech rotách výše zmíněných mezi 
prvními dobrovolci setkáváme se s řadou jmen, 
proslavívších se za činnosti Družiny a majících 
veliký význam pro další osudy pozděj šiho čes
koslovenského vojska. Tak v 1. rotě: Čeček, 
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Fierlingerj v 2. rotě: Švec. Vašátko, Vlad. Kle
candaj v 3. rotě: Husák. Voženílek; ve 4. rotě: 
J. Syrový a j. Podle instrukcí o formování Dru
žiny, ti českoslovenští dobrovolci, kteří sloužili 
již dříve v jiných armádách jako důstojníci, měli 
býti v příslušné hodnosti přejmenováni. Proto 
rozkazem ze dne 11. září (29./8.) 1914 jmeno
váni bři Kotinský t Vl. Klecanda, Vilímek a Du
cháček prvými důstojníky Družiny z Čechů a za
řaděni k rotám jako velitelé čet. Následujícího 
dne opět jmenováni důstojníky bři Cejp, Petřík, 
Tesař a Špála, dne 22. října (9./10.) bři Čeček, 
Prokopec, Husák. Počet důstojníků Čechů v prvé 
formaci Družiny dosáhl tak jedenácti. 

Dne 6. října (23./9.) dosavadní velitel Družiny 
podpIuk. Lotocký nahrazen podpIuk. Sozento
vičem, jenž přivezl zároveň s sebou z Moskvy 
Družině od tamních Čechů darovaný prapor. 
Prapor s ruským orlem na žerdi, zdobený na 
jedné straně ruskou trikolorou, na druhé čes
kými barvami se svatováclavskou korunou, poz
ději doplněnou čtyřmi znaky československých 
zemí, byl pravým výrazem té ideové vzájemnosti 
československo-ruské v rámci všeslovanském, 
jež stála u kolébky Družiny. Na tento první po 
300 letech český symbol vojenské jednoty a síly, 
s velkou pompou pravoslavných obřadů vysvě
cený na sv. V áclava*) 11. října (28./9) 1914 na 
Sofijském náměstí v Kyjevě, složili družinníci 
slavnostní přísahu a brzy na to chystali se již 
na odchod z Kyjeva, aby zahájili slavné období 
bojové činnosti na frontě. 

Za velkých ovací provázejícího obecenstva 
odjela Družina dne 22. října (9./10.) z Kyjeva 
v pravomoc velitele jiozápadní fronty gen. Iva
nova. Všech družinníků bylo tehdy okolo 1000, 
z toho československých dobrovolců přes 700, 
ostatní byli neřadoví Rusové, ruští poddůstoj
níci a j. Dne 27. října (14./10.) přešla Družina 
starou rakouskou hranici, u Brodů a obrátila se 
přes Lvov do Jaroslavi, kde byla přijata v slav
nostní přehlídce velitelem III. armády gen. 
Radkem Dmitríjevem. V štábu této armády na
lezli naši družinníci přijetí velmi příznivé. Kromě 
slovansky vřele cítícího, populárního bulhar
ského hrdiny gen. Radka Dmitríjeva byli česko
slovenskému hnutí upřímně nakloněni gen. Du
chonin a zejména Dietrichs, jemuž připadla 
později významná role v historii našeho vojska. 
Tam dostalo se Družině i boj ového určení na 
frontě, -úlohy "rozvědčíků". Služba výzvědná od
povídala nej lépe i ak inteligenci a schopnostem 
družinníků, tak zároveň i malému poměrně počtu 
Družiny, znemožňujícímu obsazení samostatného 
úseku fronty. Kromě toho otvíralo se tím dru
žinníkům i široké pole agitační činnosti mezi 
slovanskými, hlavně ovšem českými pluky ra
kouské armády, jakož i znamenité uplatnění 
pří výslechu zajatců. Při vstupu pak ruské 
armády na půdu československou mohli tak 
nejspíše dostáti svému hlavnímu úkolu, nazna
čenému v instrukci "Hlavní správy generálního 
štábu" z 18. srpna (5./8.), roznítiti všeobecné 
povstání československého národa proti Ra
kousku. 

Ol Podle ruského kalendáře. 
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Na dalším pochodu' z Jaroslavi na frontu 
k Tarnovu obdržely již první dvě roty přesná 
místa svého určení v městečku Lancútě a Dru
žina rozdělila se od té doby na mnoho částí, na 
roty, půlroty, čety a ještě menší oddíly, jež při
děleny k štábům jednotlivých divisí a pluků 
III. armády. 1. rota nastoupila službu u štábu 
44. pěší divise, první polovina 2. roty u 11. dí
vise a druhá u 126. pěšího rylského pluku 22. di
vise. V polovině listopadu přiděleny dvě čety 
3. roty k štábu 42. a druhé dvě čety k štábu 
5. divise. O něco později také 4. rota obdržela 
SVU) úkol u 11. divise. 

Roty přišly vÍastně na frontu nepřipraveny, 
s nepatrným pouze výcvikem po stránce teore
tické i praktické. Vlastní iniciativou a nadšenou 
prací osvojili si však družiníci záhy vše po
třebné k odpovědné službě výzvědné a zane-, 
dlouho prokazovali svými zdařilými rozvěd
kami", osobním hrdinstvím jednotlivc~' výsle
chem zajatců, službou tlumočníků ve Štábech . ' agItační činností u českých pluků atd. ruské 
armádě služby neocenitelné. První srážku s Ra
kušany, bojový křest Družiny, měla 1. rota dne 
19. listopadu (6./11.) 1914 u vesnice Níedzielisky 
a Borzeczyna, severozápadně od Tarnova. Při 
neustále pokračujícím ústupu a rozkladu ra
kouské armády podařilo se jednotliVým oddílům 
Družiny proniknouti v druhé polovině listopadu 
až k předním opevněním Krakova, V té době, 
díky hrdinné obětavosti čtyř dobrovolců, již se 
počátkem listopadu 1914 šťastně dostali přes 
frontu na Slovensko a do Čech, umožněno bylo 
navázati styky s politiky ve vlasti a přinésti 
l?rvní, třebas skrovné informace o akci ruských 
Cechů za československou samostatnost. 

Nabyté zkušenosti výzvědné služby družÍnníků 
uplatnily se dobře v měsíci prosinci, kdy přícho
dem říšskoněmeckých posil ke Krakovu Rusové 
přinuceni k ústupu a zejména III. armáda octla 
se na čas v postavení velmi kritickém. úspěšnou 

, operací podařilo se však gen. Radkovi Dmitri. 
jevu zachrániti situaci a znovu upevnit frontu. 
Z "rozvědek" zvláště zdařilých, jež vyvolaly 
chválu ruských velitelů a obdiv činnosti česko
slovenských družinníků, uvádíme "rozvědku" 
podporučíka Čečka, jenž dne 25. prosince (12.;12.) 
1914 s 20 dobrovolci zajal celou rakouskou set
ninu o 144 mužích u Tuchova a Garbeku. Čin
nost československých družÍnníků nezůstala 
ovšem utajena rakouským velitelům, kteří již 
koncem prosince 1914 vydávají zvláštní příkaz 
proti ním. O něco později, na jaře r. 1915, zmi
ňují se rakouské polní rozkazy o českosloven
ských "rozvědčících", dostihnuvších překvapu
jících úspěchů v činnosti yýzvědné a vypisují na 
jednoho zajatého důstojníka (rakouského pod
daného) zvlášthí odměnu 5000 K ... 

Pobyt Družiny na tarnovské frontě stal se 
i velmi významným pro další vzrůst a vývoj 
československého vojska na Rusi. Pro budouc
nost celé naší revoluční akce nejdůležitější byla 
~tázka doplňování a dalšího formování Družiny. 
Ceskoslovenští političtí pracovníci starali se od 
počátku o to, aby doplnili i rozmnožili Družinu 
jednak tím, že žádali za vyřadění z ruských 
pluků všech příslušníků československého ná-

roda, kteří tam sloužili jako ruští poddaní -
někteří z nich jednotlivě sami se hlásili a byli 
též zařaďováni - jednak tím, že usilovali o po
volení náboru m,ezi československými zajatci, 
přicházejícími ohromnými masami do Ruska. 
V tom směru vyjednávali hlavně Jos. Ország a 
dr. Vondrák s velitelem jihozápadní fronty gen, 
Ivanovem a náčelníkem jeho štábu gen. Alexě
jevem v Cholmu. Práce ztroskotávala však 
dlouho pro odpor "Hlavní správy generálního 
štábu" a teprve výborné služby, prokazované 
českými "rozvědčíky" na frontě, přispěly k tomu, 
že velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem po
volen počátkem prosince aspoň částečný nábor 
ze zajatců. Nábor ten však platil podle rozkazu 
III. armády ze dne 17. prosince (4.f12.) 1914 
pouze pro ty československé zajatce, kteří se 
ihned po svém zajetí - ovšem v rayoně do
tyčné armády - dobrovolně do Družiny při: 
hlásí. Právem náboru pověřeni političtí zástUpCI 
při veliteli Družiny L. Tuček, Z. Reiman a Jos. 
Ország. 

Z výše uvedených příčin střediskem náborové 
agitace se stal Tarnov jako sídlo štábu Družiny, 
kde před vánocemi st. st. 1914 nabráno z no
vých zajatců přes 400 dobrovolců. Z těchto ně
kteří sice opět se odhlásili a odešli jako zajatci, 
ale okolo 250 jich zůstalo, a ti byli po krátkém 
výcviku a vykonané přísaze dne 31. ledna (18./1.) 
1915 zařaděni do jednotlivých rot. Stará Družina 
obdržela tak své "novodružinniky", již předsta
vovali v revolučním boji protirakouském první 
část revoltujícího národa z vlasti. Mezi nimi byli 
zejměna výborný důstojník K. Mil1er*) a red
aktor "Národních listů" B. Pavlů, jenž, věnovav 
se výhradně činnosti politické, účastnil se od té 
doby vlivně organisace československého zahra
ničního odboje. Společný cíl, nezištná obětavost 
a stejná strádání v poli spojila obě části v jeden 
nerozlučný celek, jenž přes duševní útrapy, ply
noucí z úplného nepochopení se strany Rusů a 
částečného podezřívání vyššími úřady, jakož 
i přes stálou hmotnou bídu se stal pevným zá
kladem k další stavbě československého vojska. 
Hospodářsky nevedlo se Družině, nikdy skvěle -
pověstné nepořádky ruského intendantstva po
ciťovala na sobě jako dobrovolnický oddíl mě
rou daleko větší než armáda ruská - ale to již 
byl stálý téměř úděl československého revoluč
ního vojáka, že si musil nepřízní osudu, prostředí 
a poměrů vykupovati u bratří Slovanů prá'lo, 
aby mohl zbraní po jejich boku dokazovati své 
češství a slovanství. 

šteidler František: Československé hnutí na Rusi. 
Památník odboje. Praha 1922. 

v čes k :ý ch s~ I U ž b ách. 

V slyšení, které jsem měl u ministra zahranič
ních záležitostí p. Sazonova a u jeho "pomoc
níka" (u nás asi tolik, co sekční chef) p. Ne
ratova, shledal jsem rovněž nejlepší disposice 
pro nás Čechy. Měl jsem tu příležitost pouká
zati na rozdíl mezi "neoslavismem" a "austro-

Oj Zemřel dne 29. prosince 1918 v Jekatěrinburku. 

slavismem" a opraviti v té příčině některé mylné 
názory, jež tu a tam v Rusku byly vysloveny; 
dále poukázal jsem k tomu, že Q-osavadní ideál 
velké mohutné Slavie mohl by se nyní snad 
v jisté, poměrům odpovídající formě uskutečniti, 
kdyby Rusko se zaň postavilo. Sazonov ukázal 
pak na nepopiratelný fakt, jak západní Evropa 
hledí žárlivě na každé posílení posice Ruska, ale 
slíbil mi, že o té věci ještě si pohovoříme po
drobněji, jakmile se vrátí ze své třínedělní do
volené. Jenže se již nevrátil, dovolená byla před
zvěstí i eho propuštění a na i eho místo nastoupil 
Stiirmer. 

Stiirmer byl překvapením - byH velikýni 
nejen politickým, ale i byrokratickým otazníkem. 
Když j sem se tázal Priklonského, i aké je 
Stiirmer orientace a neznamená-li jeho jmenováni 
pro nás Čechy zhoršení v tom nebo onom směru, 
odpověděl mi, že na t.o nemůže odpověděti, po
něvadž ho blíže nezná ani on, ani nikdo jiný 
z ministerstva. Řekl mi. že asi za týden mi bude 
moci sděliti něco určitějšího,. "Horší to nebude, 
než to bylo dosud," řekl mi pak. A také nebylo. 
Vše šlo svým obyčej ným chodem dále a nic ne
nasvědčovalo tomu, že by státní loď se uchylo
vala snad více vpravo. 

Když jsem byl jím přijat (bylo to po prvé a 
naposled), neučinil na mne nijakého nepříznivého 
dojmu. Naopak, byl jsem překvapen jeho infor
movaností o nás Češích, obzvláště o dru Riegrovi 
a jiných starších našich politicích. Vzpomínal 
si velmi živě jeho "moskevské" pouti z r. 1867 
a vypravoval mi o ní různé zajímavé podrobnosti. 
N a mou žádost, aby Rusko neopouštělo nás 
Čechů a pomáhalo k našemu osvobození, dal mi 
odpověď nevyhýbavou, nýbrž zcela určitou, že na 
Rusko a na něho může spoléhati, a vyhověl také 
mé žádosti, abych byl přijat carem. 

Naše přijetí u cara (mé a štaHlovo) bylo sta
noveno na den 6. srpna starého stylu. Vypravili 
isme se tedy včas na cestu do Mohyleva, kde 
tehdy byl hlavní stan (stavka) armády. S námi 
jel též dr. Václav Vondrák, ruský Čech a před
seda správy Svazu československých spolků na 
Rusi - tedy leader strany "militaristické" -
který byl mezi tím přijel do Petrohradu a přál 
si mluviti s náčelníkem vojenské míse francouz
ské v hlavním staně, gen. Janinem, a šéfem 
gener, štábu gen. Alexějevem, ve věci aviatické. 
V rozmluvách s drem Vondrákem nabyl jsem 
dojmu, že příliš zdůrazňuje význam práce 
vykonané Svazem, že zveličuje dosah koncesí, 
udělených ruskou vládou Svazu a že snád až 
příliš úzkostlivě lpí na zachování veškeré agendy 
v rukou Svazu. Ostatně připouštím, že jsem byl 
do určité míry proti kyjevským předpojatj kromě 
varovného hlasu prof. Masaryka mohlo na mne 
účinkovati i úsilovné, soustavné informování 
pp. Pavlů a Čermáka, zarytých to nepřátel Ky-
jeva. 

V slyšení, jež se konalo, jak již řečeno, v hlav
ním armádním stanu, hyl jsem nejprve carem 
přijat já sám u přítomnosti gen. Alexějeva a 
jiného generála. Car učinil na mne dojem člo
věka skromného a - málomluvnost jeho byla 
ostatně známa - nekladl mi mnoho otázek, 
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nýbrž poslouchal mlčky můj výklad. Když jsem 
někdy učinil přestávku, abych mu poskytl příle
žitost položiti ~i otázku nebo učiniti poznámku, 
neuči~il tak, nýbrž čekal na pokračování, což 
samozřejmě mne přivádělo do jistých rozpaků 
a mne nutilo výklad svůj dále rozpřádati. Na 
mou prosbu, aby nás Čechy neopouštěl, nýbrž 
ve svou ochranu přijal, odpověděl car rozhod
ným "ano". Nevěděl jsem ovšem po této 
audienci, jaký dojem můj výklad na něho učinil, 
ale že měl svůj účinek, tomu nasvědčovala okol. 
nost, že před samým odjezdem vlaku se přišel 
se mnou rozloučit na nádraží generál Janin, jenž 
s velikým potěšením mi podával zprávu o svém 
dlouhém rozhovoru s carem, který po celou dobu 
oběda mluvil výhradně o Češích. Také osobně 
gen. Janin gratuloval mi k výbornému dojmu, 
jejž můj výklad na cara učinil. 

Po čas našeho pobytu v Mohylevě byli jsme 
já a moji soudruzi hosty důstojnického kasína, 
a ježto při stole bylo mi vykázáno čestné místo 
naproti gen. Alexějevu, měl jsem příležitost pro
mlouvati s ním jakož i s gen. Janinem o otázce 
českého vojska a zejména o vyslání jedné jeho 
části do Francie. Alexějev s počátku této 
myšlence nakloněn nebyl, až když jsem mu vy
světlil, že nejde tak o moment strategický, 
jako politický, t. j. o to, abychom na francouz
skou veřejnost učinili žádoucí dojem a pak že si 
to výslovně přeje i ruská mise vojenská a ruská 
armáda ve Francii, k níž by oddíl český mohl 
býti přičleněn, odpověděl: "Mohu-li tím českému 
národu prokázati službu, nejsem proti tomu. 
V příčině provedení obraťte se na generální štáb 
v Petrohradě," Dále mne poukázal na Svaz 
českých spolků v Kyjevě, jenž od cara měl for
mální slib, že se mu svěřuje organisace české 
armády, na jeho předsedu dra Vondráka, jenž 
se těšil zvláštní důvěře Alexějeva, na gen. Čer
vinku a na - spory v táboře českém, které reali
saci tohoto důležitějšího projektu stěžují. 

.z Mohyleva odejeli jsme zajížďkou přes 
Moskvu do Kyjeva. Zajížďka ta měla účel infor
mační a já chtěl tam promluviti pouze s někte
rými českými předáky, ale ze soukromého rozho
voru a z pouhé návštěvy vyvinula se pak schůze 
velmi četně 'navštívená, v níž sám jsem musil in
formace podávati, místo abych je přijímal. Ale 
i tak j sem seznal, že sama česká Moskva se dělí 
na různé frakce, v nichž ponejvíce nechuť osobní 
udá vala tón. 

V Kyjevě byl jsem sice přijat způsobem slav
nostním, ale i tam řevnivost nedala se ukrýti a 
hned v slavnostním zasedání správy svazové 
téhož večera byla mi učiněna výtka, že jsem ne
přijel dříve do Kyjeva než do Petrohradu, po
něvadž v Petrohradě musil jsem prý nabýti ne
správných informací o poměrech mezi Čechy na 
Rusi. Poukaz na okolnost, že jako vyslanec ná
roda jedu k ruské vl á d ě a že tudíž nejprve 
musil jsem - jako každý jiný diplomat - jeti 
do jejího sídla a pak teprve že mohu dělati 
návštěvy, mnoho nepomohl; výtka ta byla mi 
z těchže úst opakována i později. 
Předmětem našeho jednání v Kyjevě. byla 

hlavně otázka vojenská. Viděl jsem, že správa 
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Svazu od valné jeho hromady, tedy během asi 
čtyř měsíců, učinila v organisačním směru velmi 
mnoho, ale přes to přese všechno bylo jí vyčí
táno, že to nemyslí doopravdy, a že to, co se 
stalo, stalo se samočinně, t. j. z vůle zajatců 
samých, kteří snad dobrovolně přicházeli se 
hlásit do voj ska, - a tím že celá akce a vzrůst 
české armády vázne. Nato ovšem se namítalo, 
že nová správa Svazu vykonala za několik měsíců 
více než stará (petrohradská) za celý rok svého 
trvání. Hlučný výraz svému odporu dala oposice 
na následující na to veřejné schůzi v kyjevském 
Pedagogickém museu. 
Věcnému jednání o vzájemném poměru Svazu 

ke mně dostalo se neočekávaného ukončení pří
jezdem česko-francouzského nadporučíka šte
fánika. Vznikly totiž některé různosti v názorech 
mezi Svazem a mnou a správa Svazu pově-
řila štefánika úřadem rozhodčího. Vyjednávání 
trvalo celý den, ale ne mezi mnou a Svazem, 
nýbrž mezi štefánikem a Svazem. Já s malou 
změnou podepsal optima fide před samým od
jezdem večer, co mezi oběma ujednáno bylo. 
Ujednání toto, známé pode jménem "Kyjevského 
paktu", znělo takto: 

Zápis o zásadách česko-slovenské akce. 
1. Češi a Slováci, kteří bydlí v kompaktním 

masách v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a 
Slovensku (severní Uhry), chtějí se vymaniti 
z jařma německo-maďarského. 

2. Češi a Slováci, jsouce si vědomí, že jsou 
úzce spjati vzájemně jak životními zájmy, tak 
i kulturou a zejména krevními svazky, přejí si 
vyvinouti se v jednotný, politicky nedílný a svo
bodný národ pod záštitou a protekcí čtyřdohody. 

3. Tento národ chová absolutní důvěru 
k Rusku, které šlechetně projevilo svou roz
hodnou vůli pokračovati ve svém historickém po
slání: chrániti a osvobozovati Slovanstvo. Národ 
česko-slovenský současně pevně věří v upřímné 
a účinné sympatie, které jeho 'snahám byly již 
jasně projeveny zejména ve Francii, Anglii a 
HaHL 

4. Avšak především národ česko-slovenský 
jest hluboce přesvědčen o vítězství své národní 
myšlenky, neboť toto vítězství jest neodlučnou 
částí politiky spravedlnosti a obezřetnosti, na níž 
jedině zbudována býti může rovnováha Evropy. 

5. Češi a Slováci, úpějící dosud pod jařmem 
centrálních mocností, mohou dnes vůči svým ne
přátelům vykonávati ač houževnatý, přece jen 
trpný odpor; ti však, kdo jsou vně Rakousko
Uherska, mají svatou povinnost, činně se účast
niti boje za svou národní samostatnost. 

6. Organisace československé za hranicemi, čí-
,tající na dva miliony příslušníků, ustavily a 
uznaly za tím účelem "Československou národní 
radu", které se dostalo i schválení všech kompe
tentních předáků národa ve staré vlasti. 

7. Tato rada, jedině odpovědná a kompe
tentní, pracuje v naprostém souladu se směro
datnými orgány spojeneckých velmocí i jidi 
přátel. . 

8. Vzhledem k zeměpisné rozptýlenosti česko
slovenského živlu a k nutnosti jednotného politic
kého vedení, jakož i vzhledem k zvýšení Ínten-

sity branného odporu i :elkové ~ol!ti~k~ ~ce: 
z vůle zahraničních Čechu a Slovaku 1 predaku 
národa tam za Karpatami vyjímají ~e. z k?mpe: 
tence organisací československých veCl vOJenske 
a zajatecké! jakožto neodlučitelné., části akce 
diplomaticko-poHtické a odevzdávaJl se Česko
slovenské národní radě. 

9. Místopředseda československé náro?~ rady 
pan Josef Diirich, český poslanec, pnyel do 
Ruska a jest representantem Národníra~~ 
v Rusku. On je povol~n jak,: t~kový ,mlUVlb 
jménem této rady a budiž P?vazoyan take za r~
presentanta česko-slovenskeho naroda na R";1s1. 
V těchto svých vlastnostech opirá se ~ skupmu 
odborných pracovníků, vybraných za Jeho sou
hlasu Československou národní, rado;.'-, v 

10. Organisace českosloven~ske loyalne s~ za
vazují pomáhati všestranně Ceskoslovenske ná-
rodní radě k uskutečnění jejích snah., . 

11. O finanční stránku celé akce stara se fl
nanční komise, podléhající vrchnímu dozoru 
Československé národní rady. 

V Kyjevě dne 16.-29. srpna 1916. 
Za Československou národní radu: 

J D ..' h M. štefánik. os. unc. 

Za Svaz československých spolků na Rusi:,v 
Vácslav Vondrák, předseda. Jan VoH, sekretár. 

Za Slovenskú ligu v Amerike: 
Gustav Košík, vyslanec. 

K t tohoto paktu jenž je prací štefáni
oncep 'v '1 kd v • byl 

kovou a na němž jsem nezme~l1, v
yz n;1 

předložen k schválení, než J ~n nektere, ne
patrnější věci dokazuje nepravdIvost dvou vyte~1 
kt ' mi byl~ později činěny: nezřízenou cb
žád:st a úmysl, vnésti do česk~ch řa? ne~vornost. 
Ze zápisu vychází na jevo, že Jsem up!ne se ~od
řizoval pařížské Národní radě (ač de Jure eXlsto
vala jen z prof. Masaryka a mne a ~ouze ?e}a<:to 
tak' ze štefánika a Beneše) a ze prave h~ 
sa:'ým j sem dokázal svou vůli z a ch, o vat 1 

svornost. Já loyálně setrval na tomto svem pod
řízení i když mi s přátelské strany byly proto 
v' v y' vy'tky a poukazováno na fyslckou ne-cmen , " P v,v, Lon 
možnost stálého dorozumlvam se s. anzl a -
dýnem neboť zmocnění v odstaVCI 9. mohlo se 
vyklád~ti jen jako ustanovení pro foro externo 
a ne pro foro interno. 

Jos. Durích: V českých službách. Klášter n. Orl. 1921. 

Prohlášení ustavujícího sjezdu 
Č s. s'p o I k ů n a R u s i v M o s k v ě. 

jeden z nejstrašnějších okamžikůsvýc~ sta~o
bylých dějin, dostalo se nám díky z;e)vzne~e
nějši blahovůli vladař~ země ruske. a dl~y 
bratrským sympatiím ruského n~r.oda t~ho, ~e 
můžeme nejen svobodně promlUVIt! o svych na,· 
rodních snahách, nýbrž že sp?l;t s ~~~~o~ ar
mádou můžeme se také účastmtt nyneJSl valky. 

Ona bratrská jednota národ~ po~sk~ho a rus
kého která je zvěstována v hlstonckem provo
lání 'Nejvyššího velitele k. polském,? n~rod~, a 
ona naděie která naplmla rozdeleny narod 
polský, u~e~ňuie i v našem náro?ě, VŽ?y t?U~ 
žÍvším po obnovení svých zdeptanych pr~v, VIru. 
že br z y při jde č a s, kdy c e.s k 0-

slovenský gener~lni S}lěm,v Jako 
jediný představdel vule cesko
s loven s k é hon á rod a, bud e m o ci 
p r a c o v a ti na ú s ~ ~ ~ j s t.v ~ s v é h o 
stá t u. J s m e pře s v e Ci. cen 1, ;- ~ n e jen 
naše národní zájmy, nýbrz 1, zái i Y 
všeho Slovanstva a pevne po ~ 
tické rovnováhy střední Evropy 
naléhavě vyžadujL aby byla 
upevněna věková výspa Slova~ 
s t van a k r a j ním z á pad ě. 

Samostatný československý stá:', v v j ehož čvel~ 
musí stanouti král slovanský, muze se u~rzeh 
jen v plné svornosti s celým slovanským sv~te~, 
zej ména pak s Ruskem, svým to vehkym 
ochráncem. Shoda životních zájmů č~skoslove~
ského národa s naléhavými potřebamI Ruskav Je 
předurčením toho, že náš národ; kterýv byl vzdy 
věrným přítelem národa ruskeho,. az dost~ne 
svobodu, ukáže se býti věrným spojencem s::.eh~ 
osvoboditele - Ruska. Sláva Rusku, nezls~n~ 
se vrhnuvšímu do boje na ochranu spravedhve 
slovenské věci!" Za svobodu, 1. Památník odboje. 

S e z n a m s pol kil a i i ch tl e leg ci t ů, 
ú č a s tni vší ch sem o s k e lY s k é h o 
s i e z tl u 7. - 1 I. b řez n a 1 9 1 5. 

Čes k Ý k o m it é t v v M o s k v ě:. J~n 
Rixy (předseda sjezdu), skarvan (ta)emmk 
sjezdu), Rostislav Řivná,č, Ferdinand Dysmas, 
Rudolf Jakl, Josef Maly. 

Z p ě v á c k ý s pol e k "L umí r" v M o s
k v ě: Ladislav štěpánek. 

Spolek ~alI!'ěti. J.ana Husí 
V M o s k v ě: BJelaJev, Mlkuh, Gromov (ná-
hradník). 
Čes k á k o Ion i e v Jek a t eri n o-

Členové ustavujícího sjezdu českosloven: 
ských spolků na Rusi shromáždili se V· ~oskve 
ve dnech 7. až 11. března r. 1915 a na,~ve~ za
sedání rozhodli se učiniti toto prohlasem: k . 

V dnešní těžkou dobu, kdy, č,:sk?s}~vens y 
národ násilím je hnán, aby celyml bS1Cl h~n! 
v řadách svých odvěkých nepřátel a kdy prozlva 

s 1 a v i: V. O. Červený (předseda zatímní 
správy Svazu). 

S pol e k "J a n A m o s K o m e n s ký" 
v Kyj ev ě: Gustav Andrle, Karel, Heřman, 
Miroslav Kropáčekj Václav ,vond,rak, Fran
tišek, Dědina (jednatel zatímm spravy Svazu), 
Jan Volf (f), Lonis Tuček (tl. 
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Čes k Ý k o m it é t v Kyj e v ě: Jindřich 
Jindříšek (t) . 

Český výpomocnýspQlek v Pe
t roh rad ě: Augustin Wolz (tl. Miloš Pu
čálka, Bohumil Čermák (místopředseda sjezdu) 
(tL Jan Klecanda (tl. František Reif, Jan Mo
rav.ec, Bohdan Pavlů (tajemník sjezdu), Zdeněk 
Rejman. 

~,B e s ~. d aH ve Var š a v ě: Vilém Hro
madka, Slpka, Hraško, Jan Hampl (místopřed
seda sjezdu) (tl. . 

zdůra~nil důležitost Vaší české kolonie na Rusi. 
Protoze o d R u s k a č e k á m e pro s v é 
o s v o b o z e n í t o li k, je velmi důležÍto 
abyste k ruskému politickému světu měli správné 
postavení. 

Český komitét v Rostově 
Don u: Jan Kalousek. 

A předně bychom si my zde přáli, 
a ~ y v š i c~ n í byli s jed noc e n i, 
~ Jed. noc e n 1 n a š í hla v n í a t e d 
J ~ ~ 1 n ,0 umy šle n k o u, d o s í c i p 0-

II ,tl c k e s a m o s t a t n o s ti pro náš 
n a rod. T a tom y šle n k a a t o t o ú s il i 
přirozeně musí zatlačiti všecky 

na osobní a lokální různosti. 

Dobrovolný hasičský spolek 
v Z u b o vš čin ě (V 01 y ň); Věnceslav Švi
hovský. 

M a s ary k o v o p o s lán í Čech li m 
a S lov á k li mna R II S i. * ) 

Vážený pane předsedol 

Pan redaktor Pavlů přijel šťastně a odevzdal 
mně Váš pověřovací dopis; ačkoli pan redaktor 
o~?bně va ú~tně Vám podá úplnou zprávu, přece 
pISU nekohk slov, už proto, abych Vám za 
telegram, vyslovující mně důvěru, uctivě podě
kov?-l~ Pan redaktor Pavlů měl příležitost slyšet 
a v v,:det, co za hranicí děláme; může tudíž po
vedet, ~~ s~m soudí, co viděl, co slyšel - bu
de!e o mlh uplný obraz zdejší situace a našich 
planu pro budoucnost. 

Va~e k?loni~ ruská ~á zvláštní postavení mezi 
kolomem! - jste teď Jediní, kteří žijete ve slo
vans~ém státě !l v stá t ě r o z hod ují ci m. 
(Podsk::tnuto, Jakož i ostatní ~ásti projevu, 
pokud JSou zde podškrtnuty, v "Cechoslováku" 
jenžv,poslání Masarykovo uveřejňuje ve své~ 
44. cls1~ ze dne 28. dubna r. 1916.) Nejen my, 
S!oyane, ale také neslovanští západní národové 
vl,dl v Rusku hla v n í h o čin it e 1 e v této 

. yalce a vpro budoucí vývoj po válce. To dodává 
!. nám Cechům a všem Slovanům mravní a do 
psté míry i politické váhy, z a niž v š i ch n i 
J s m e R u s k u v d ě čni. Rusko skutečně pře
kvapil? sv.ými ~spěch~ v prvé fasi bojů kde 
koho, 1 sve odpurce; vzdyť Rusko povalilo Ra
kousko-Uhry a ohrožovalo samo Německo. 
?sudy ~álečné přinesly ruský ústup, ale i tento 
ustul?v Zjednal R;tsku. ~ ruskému vojáku veliký 
preshz - rusky vOJak dokázal svou velikou 
mravní. sílu, ~e z:epadl duchem a že bojoval, 
ustupuje s touze verou a odhodlaností jako v ná
~tu~u. R";.organisace ruského vojska a jeho 
uspechy zlSkaly n:u n~vé a' zvýšené sympatie. 
Ost,atne n~budu ya;n rikat: co yy znáte stejně 
a lepe, nez my; rikam to vubec Jen proto, abych 

*} Dopis Masarykliv B. Čermákovi předsedovi Svazu 
čsl. spolkli na Rusi. (6. IV. 1916). ' 
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Pochopuji velmi dobře, že veliká vzdále
nost jednotlivých kolonií, obtíže komunikace 
ztěžují ,iednotný postup i ale tato jed n o t
n~st)e nutna. ,Je třeba zvýšené 
~azne. a sebekazně, protože zvý
sen,a Je odpovědnost. Nepojímám ně
k~e:e odchylky mínění a postupu příliš tragicky; 
v~~lm přece I en, že všichni spěj eme k témuž 
Cll! a proto myslím, že se nutná shoda dostavL 
Z~ušenosti téměř dvouleté k tomu vedou. Není 
ll1C ztraceno, válka trvala déle, než všichni oče
kávali; potrvá ještě, ale ovšem je teď na čase 
využít zkušeností a postupovat nadále co ne j
jednotněji. 

H 1 á s í m e s e o s a m o s t a t n o s t u s Í
I u i e m e o n i, pro t o v š i ch nim ~ s í m e 
d o k á z a t, že d o v e dem e s e s e řad it 
ke společné práci. 

. Náš, politický plán přirozeně 
Jed a n pro g r a m e m čes k é hon á
rod a do m aj k o Ion i e j s o u víc e o r
g á n e m v Ý k o n n Ý m, o r g a n i s a ční mf 
a let o n e n í věc mal á. Dosaženo hodně 
t~m, že jsme byli uznáni za s poj e n c ej velmi 
Sl cením, že jste zorganisovali Českou družinu. 
Děkuji Vám za to srdečně a doufám, že se na
!ezne forma, j a k D r u ž i n u r o z š í ř i t a 
Jak .t;žít našich českých zajatců. 
Jse~ Jlst,!:e ~nozí z nich rádi se postaví v šik 
proh nepnteh - proti tomu perfidnímu a 
zrádnému Rakousku, jež svou prolhanou proti
slovanskou politikou, svou zlobou proti Srbům 
a Jihoslovanům vůbec dalo podnět k této válce, 

Ke společné práci nabádá také vyhlídka v bu
doucnost. Mám naději, že spojenci dosáhnou 
cíle: m y pod 1 e s i1 ch c e m e v š i ch n i 
p ~ i s pět. Víte, že rakouská vláda většinu 
vlIvných poslanců uvěznila; jen my dva kol. 
Dii~ich a já ~fa~tně ,unikli do ciziny, kde' jsme 
se ihned podlah prace. A té práce máme 
mno h o, vel mim noh o. O tom obdržíte 
~právu ?d p. ~~d. P~vlů. ~h~i jen upozornit na 
Jed~~_ ~ec. ~ohz ChCl vysvetht, proč jsme posud 
n.epnsh k yam.na Rus. Jednak vyžadovala toho 
sltuace bhzkosh k domovině; tím více, že jsem 
byl d!ou~o sám, než kol. Diirich mohl přijeti. 
Dr~y ~uvo,d: na západě neznali naši spojenci 
naslch ceskych a slovanských věcí a proto bylo 
nutné zaříditi zde všude i n for mač nič i n
~ o s t. Na Rusi, myslili jsme, nás znají lépe a 
J~~~ t~m Vy. N:ž př!s to, že jsem posud nemohl 
pnJeb, neopolnlnul Jsem o fi ci á 1 ni R u s k o 

od samého počátku seznamovati 
s našÍmi plány. Kamkoli jsem přijel, kde 
je ruské oficiální zastoupení, pokládal i sem za 
svou povinnost, hlásit se k ruským představi
telům v cizině napřed a v první řadě ž á dat 
obr a trs k o u p o moc. 

s n a š i m i p o li ti c kým i v ů d ci, k t e ří 
celou naší zahraniční akci vedou, 
spr o f. M a s ary k e map o s 1. D u
r ich em. 

Doufám však, že brzy Vašemu milému pozvání 
budeme moci vyhovět. 

Zatím přeju Vašemu sjezdu v Kyjevě hodně 
zdaru, to jest s e řad ě n i k e s pol e č n é 
p r á c i. Jak to už řekl starý otec církevní: in 
dubiis Hbertas, in necessaríis unitas - a ci oje 
teď n u t n é, k a ž d Ý s 1 u š n Ý a mys lí ci 
Čech vi a vědět musí. 

Srdečný pozdrav Vám všem. 
Oddaný T. G. Masaryk." 

Z::z svobodu. 1. (Str. 275-276.) 

Pře d V z k ří š e ním. 

..... A ještě půst! Ještě národ trpí v chlad
ném objetí nepřátelské moci, stále ještě je nucen 
kráčeti na Kalvarii svého národa utrpení paši
jovot! cestou své historie. Ale již všichni cítíme, 
že se blíží konec pašijového týdne a že po něm 
budeme slaviti radostný svátek V k ř i š e n í! 

Ten symbol trpitele na kříži, umučeného za 
pravdu a právě ve svém umučení zvítězivšího 
nad nepřátelskými temnými silami, tento vzne
šeně krásný a tragický symbol, který s takovou 
hloubkou dovedl j eden z našich nej větších spi
sovatelů, Julius Zeyer, ve svém "Inultu" pře
nésti ze scény náboženského vytrženi do sféry 
našeho historického utrpení, tento symbol stává 
se v dnešní době pro nás tím dražším, že upev
ňuje v nás znovu víru a naději, abychom na své 
trnité dráze malodušně neklesali, ale vypili svůj 

. kaHch utrpení až do dna, v přesvědčení, že na 
konec naše spravedlivá věc zvítězí! 

Bez víry a nadšení, s kterým jsme se pouštěli 
do našeho nynějšího boje, do boje proti Ra
kousku a Habsburkům, do boje za naši svobodu, 
za vítězství pravdy a spravedlnosti nad organi
sovaným násilím, byli bychom snad již dávno 
pozbyli odvahy pokračovati až do konce, 

Jistě tento pocit prochvívá většinou čtenářů 
našeho listu, jmenovitě těmi tisíci krajanů, kteří 
jsou nevolnými hosty veliké slovanské říše. Za 
těch několik měsíců, co prostřednictvím našeho 
listu vešli jsme do vzájemných styků, které jsou 
čím dále tím přátelštější, poznáváme vzájemně, 
jak roste naše víra v konečné vítězství, jak mo
hutní naše touha a vůle býti svobodnými. 

J sem rád, žes t e j n Ý d o i e m o d
nesl j sem si i ze své cesty na západ. 

Vrátil jsem s e .p r á v ě z Francie 
a A n g li e, kde j sem ser a d i1 j a k o 
zástupce Svazu československých 
s p o lk ů n a R u s i s n a š i m i pře dní m i 
činiteli na západě, a hlavně ovšem 

* 

Naši přátelé ve Francii a v Anglii často na 
nás myslí. Ale ještě více mysli na celý náš 
národ, na ty, kteří byli dosud nuceni setrvati 
v chladném vězení rakouských národů. A rádi 
proto slyšeli, že tolik je mezi námi odhodlaných 
duší, které nejen sympatisují s odbojným 
hnutím, ale kteří také svou krvi i sou ochotni 
zpečetiti svou víru ve slovanskou věc a svou 
snahu o národní svobodu. 

Ubezpečovali mne naši vůdcové na západě, že 
žádná obět, kterou dnes přinášíme pro vítězství 
spojenců, a tedy pro svoje národní vítězství, ne
bude marná. Naopak, čím větší oběti přineseme, 
tím jistější bude naše vítězství! 

Musíme projíti svou národní Kalvarií až do 
konce, chceme-li slaviti n á rod n í v z k ř í
š e ní! 

Naše věc na západě mezi spo
jen ci k a ž dým dne mna b Ý v á p ří z n i
v ě i šíp ů d y. Bohužel i bohúdíky, právě 
dlouhé trvání války neobyčejně prospělo pocho
pení, do jaké míry naše osamostatněni od
povídá zájmům té části Evropy, která dnes bo
juje tak těžký boj za svobodu malých národů! 
A jestliže na počátku ve Francii a v Anglii ne
mohli jsme počítati s oněmi příbuzenským:i city, 
s kterými jsme se setkali na nejvyšších místech 
v Rusku, přece i en postupem doby naše věc do
bývá si půdy mezi předními politiky na západě, 
zejména ve Francii, která i tentokráte ukázala 
se tím velikým a velkodušným národem, který 
již tolikráte svoji ušlechtilost projevil. 

Proto naSl přátelé ve Francii 
uvítali s mimořádnou radostí 
z p r á v u, j a k v y s lov i 1 i sem 1 u v č í 
vět š i n y v r u s k é dum ě, K o val e v
s k i i a Mil j u k o v, o na š i ch n á r o d
ní ch s n ahá ch, protože tento určitý projev 
ruského veřejného míněni v náš prospěch bude 
silnou oporou i těm politikům ve Francii, kteří 
podporují tam naši věc. I zde se p 0-

t v r z u i e, žen a š e n á rod n í s v o bod a 
j e pře d e vší m v ě ci s lov a n s ,k o u, a 
také dobře víme, že jen vítězství slovanských 
zbraní zabezpečí nám plné uskutečnění našich 
ideálů, a ta k é, žen a šev ě c jez á r o v e ň 
věc í e v rop s k o u, a jej í konečné řešení 
bude záviseti od vůle všech spojenců. 

Byly doby, kdy podobně o naši národní věc 
byla zainteresována všechna Evropa. Ale v té 
době většina Evropy stála proti nám. Dnes vět
šina Evropy, a to lepší a silněj:~ většina, je pro 
nás! 

Byl i sem přítomen v Londýně i v Paříži na 
schůzích a přednáškách, kde vynikající politi
kové a učenci francouzští a angličtí mluvili 
<> naší věci. A bylo radostno slyšeti z úst člena 
anglického. parlamentu, že přišel na čes~ý 
meeting proto, aby dosvědčil svoje sympatie 
k české věci, aby svou přítomností projevil, že 
i on patří k té gardě, k t e r á k o n e č n Ý 
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ú~o} této y~eli~é a strašné války 
vIdl ve znlcenl Rakouska a osvo
bození malých národů ve střední 
~ v rop ě. Tak mluvil vážený a velmi činný 
clen parlamentu I který snad ještě před rokem 
skepticky se díval na boj proti Rakousku ale 
který právě vývojem války došel k přesvědČení 
že nej slabší místo v dnešní době i est Rakousko: 
A takových příkladů politického vývoje na 
západě v náš prospěch je velmi mnoho. 

Kdo pamatuj e se na krásné články prof. K o
vaří k a v prvých číslech "Č e ch o s lov á k a" 
jistě si vzpomene, jak měl on pravdu, když vy~ 
z~val, abychom nepadali duchem, když se na 
nas sesypaly těž!ré chvíle ústupu od Karpat. 
~o, ~nad bylo treba tak těžkých zkoušek, aby 
pratele svobod'y v Evropě byli přivedeni na 
pravou cestu, Jak zabezpečit lepší budoucnost. 

Dnes již česká otázka stává se 
opravdu otázkou evropskou, otáz
k o u t a k o vou, jej íž řešení s e v n u c u j e 
~amo sebou. Jen krátkozrací politikové dnes 
Ještě mohou mluviti o zachování malého Ra
kouska: Dnes ,v. Ev!.opě začínají chápat, že má-li 
tat~ valka mlh neJaký smysl, nemůže ho míti 
~ nt~em jiné~, než v zničení toho útvaru poli
ttckeho, ktery dal k válce podnět, t. j. v z n i
Č e n í R a k o u s k o - U her s k a. 

A s m rl .R a k o u s k a jev z kří š e ním 
n a š e h os a m o s t a t n é h o života. 

Na nejdůležitějších poradách 
v poslední době již se jednalo 
o nás. A čím častěji se bude jednati o mezi
n~;o~n~c~ ~tá~kác~: tí~ určitěji bude se rýsovat 
pnzntve resent naSl otazky. Ale správně pozna
menal mi v jednom rozhovoru prof. M 80-

S ary k: ,,,A 1 e aby n a nás E v rop a n e
z ~ p oml n a 1 a, m u s í m e j í stá 1 e seb e 
p rl P o m í n a t. N á rod náš m u s í P o
d a ti d ů k a z y, ž e o p r a v d u ch c e 
být svobodným a že dovede za 
ten top o ž a d a vek n e 1 e k a t i s e ž á d
ných. obětí! Začali jsme revoluci 
pro tl R a k o u s k u.. Z ač a li i s m e j i 
pro t o, ž e j in é h o čes t n é h o v ý
ch o d u v n a š e m p o s t a ven í n e bylo. 
Jsme povinni ji vésti až do 
k o n c e, a ž d o p o s 1 e dní ch d ů
s 1 e d k Ů, ch c e m e - 1 i , aby ch o mop r a v
dud o sáh li vít ě z s t v fl" 
čechoslovák dne 21. dubna 1916. 

Na urálské Irontě. 

Bohdan Pavlů. 
Za svobodu. J. 

Vlasti v?lnál Na smrt jdoucí tebe zdraví ..• 
Daleko Jste. drahé, milované hlavy! 
Daleko! Je hluboký sníh kolem, 
krutý mráz a nikdo nepřichází,· 
aby zahřál srdce ztichlé bolem. 
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Desetkráte četnější jsou vrazil 
Ostrý vítr kvílí, 

t:,:t se táže: Dospějeme k cíli? 
Cl nás dlouhá cesta k smrti znaví? 
Vlasti volná! Na smrt jdoucí tebe zdraví •.• 

Oldřich Zemek: Hlas krve. Praha. 

Píseň zběhova. 

Já krutě cítil tíži rabských pout 
a v cizích službách nechtěl zahynout 
a proto, když se ztišila bouř děl 
já k nepříteli odhodlaně spěl. ' 

Tu. mužik vousatý a dobrácký mne jal. 
~~J za~ít veleli - a já ho miloval. 
Jej zabIt veleli - já toužil jíti s ním 
a jako dítě rád byl jeho vítězstvím. 

Já }rrutě cítil tíži rabských' pout, 
chtel na bratrské hrudi spočinout 
chtěl uviděti svatou ruskou zem ' 
a do vlasti se vrátit vítězem. 

Když mužík vousatý a dobrácký mne jal 
zbraň, kterou dal mi věrolomný král ' 
j sem odevzdal a budoucnosti vstříc' 
šel s nadějí a jasem zřítelnic. 

Oldřich Zemek: Hlas krve. Praha. 

Provolání kyjevského sjezdu 
d o zem í čes k ~ ch a n a S loven s k o. 

J~~ po třetí vaši bratři se sjíždějí ze všech 
~?ncl?- Ru~~a do .staro~ylého Kyjeva, aby uspo
radah dalsl odbOj proh našemu odvěkému ne
příteli, jenž jest i nepřítelem všeho Hdstva 
všeho pokroku i demokracie, proti německo~ 
maďarskému násilí. Jménem statisíců věrných: 
syn~ . československého národa posíláme v těžké 
c~vlh !,osledního napětí všech sil vřelý pozdrav 
vam vsem doma, do drahých zemí českých i na 
krásné Slovensko. 

~. obdivem a .hlub~kou. vděčností sledujeme 
vaSl vytrvalost 1 vase Sjednocení, proniknuté 
porozuměním pro příkazy doby. 

Vytrvejte. M.y vám slibujeme, že v boji za 
svo~odu .80 lepší b~doucnost národa budeme po
kracovah se zvysenou horlivostí, pevně se
mknuti. v jediný tábor kolem T. G. Masaryka. 
To~to Jednotou jsme silní a odhodláni ke všem 
obet~m. Zde na Rusi měli jsme štěstí viděti 
prvnt velkolepý plod této války za svobodu a 
právo. Tím zesílila naše víra ve vítězství ideálů 
"v Vf< " 11 f Jez nasl spOJenCI napsali na své prapory. 

. ye jmén~. těch!? ideálů, jež byly. vždy vůdčí 
hvezdou naslch depn, my svobodně Jsme se roz
hodli post~viti se do řad spojenců, především 
do bratrskeho Ruska. Politickou hranicí ve vlasti 

násilně odděleni, my Čechové a Slováci spojili 
jsme se již' v nerozlučitelný celek. Tisíce z nás 
jdou do boje, desetitisíce pracují pro válečnou 
obranu. 

Jsme silni vědomím, že náš boj je poctivý. 
V našem táboře stojí nejpokrokovější národy 
světa, nej lepší synové lidstva. 

Vás prosíme: neochabujte, nedejte se zlákati 
sliby, tolikráte danými a tolikráte nezachova
nými. Náš národ nesmí již býti národem druhého 
řádu, jemuž vládnou cizinci. Národ náš nikdy ne
utlačoval. 
. I on má právo státi v řadě svobodných, šťast-
ných národů. Nes k o n čím e s v é h o boj e, 
dokud nedosáhneme plné státní 
s a m o s t n o s t i n á rod a čes k o s love n-
s k ého. 

Tato víra v lepší budoucnost zesiluje naše 
řady, činí nás nepřemožitelnými. 

Tato víra i hory přenáší. 
Vytrváte-li i vy, dobude si národ náš práva, 

po němž proti držitelům německo-maďarské 
nadvlády volá celý svět. Právo, aby sám určil 
svůj osud, aby tak splnil vůli Komenského a ujal 
se řízení svých věcí. 

Kyjev, 30. dubna (13. května n. st.) 1917. 

• 
Politická resoluce kyjevského 

s jez d u. 

"Volení zástupci československého voj ska, za
jatých čechů a Slováků a delegáti českosloven
ských spolků na Rusi, bez rozdílu tříd a stran, 
sebravše se v počtu 322 na československém ná
rodním sjezdě v Kyjevě ve dnech 23. až 30. 
dubna (6.-13. května n. st.) 1917, jednomyslně 
přijali tuto resoluci. 

V těžké době, kdy Rusko obřími kroky spěje 
na dráze pokroku k vybudování nového státního 
života, sešli jsme se my, zástupci mas plno
právných rakouských i uherských občanů, spo!"! 
s krajany usedlými na Rusi, abychom VySlovl~l 
svou n á rod n í vůl i a určili tak svou po 11-
tickou budoucnost. 

Evropy možnost svobodného rozvoje ve smyslu 
sebeurčení, jen tehdy budou vytvořeny základy 
pro pevný, organisovaný mír a skutečnou de
mokracii. 
. Československý stát, dostatečně silný hospo
dářsky i kulturně, bude hrází proti německé 
rozpínavosti k Adrii i na Východ a přispěje 
k upevnění právního zřízení střední Evrqpy, po
rušeného hospodářským vykořisťováním a nad
vládou Němců a M.aďarů nad národy ostatními. 
Československý národ nikdy ne
přijme národnostní autonomie 
v r a m c i R a k o u s k o - U her s k a, upí
rajícího mu právo na vlastní politický život, 
což jest popřením zásady sebeurčení a nikdy ne
dopustí, aby umělou hranicí mezi Rakouskem a 
Uherskem československý národ byl rozdělen 
na dva celky. Slovenská větev nesmí býti pří
nesena v oběť Maďarům. Tuto úžasnou válku 
za dobyvačné cíle imperialistického pangerma
nismu vyvolaly německo-maďarské vládní kruhy 
Rakouska-Uherska a Německa. Tuto válku za
čalo Rakousko-Uhersko proti rozhodné vůli, 
proti životním zájmům a proti politickým a ple
menným sympatiím svých slovanských a román
ských národů. 

Československý národ jasně vyslovil svoji 
vůli revolučním bojem. 
Důkazem toho jsou nesčíslné popravy a pro

následování vůdců československého národa 
doma, toho důkazem jsou zřízené již a zřizující 
se ještě československé oddíly. Statisíce Čechů 
a Slováků, rakouských i uherských občanů, 
vedou proti rakousko-uherské říši úporný revo
luční boj v Rusku, ve státech Čtyřdohody a 
v Americe. V řadách hrdinských armád bratr
ského Ruska a jeho šlechetných spojenců bojují 
za společný cíl desititisíce našich dobrovolců, 
kteří správně pochopili nejen svatou povinnost 
k vlastnímu utlačovanému národu, nýbrž i po
vinnost k lidstvu, bojujícímu za svobodu osob
nosti i za svobodu národů. 

Jako příslušníci československého národa, de
mokratického svými tradicemi, svým sociálním 
složením i politickým přesvědčením, vroucně 
pozdravujeme osvobozené Rusko, neboť pevně 
věříme v státotvorný instinkt ruského národa, 
\enž ho přivedl na cestu vítězství k blahu Ruska. 
a jeho spoj enců, 

Vítězství vznešených ideálů, za něž ruský ná
rod bojoval a trpěl, je pro nás novou zárukou, 
že doj de uskutečnění naše staré úsilí po uznání 
našeho při r o z e n é hop r á vana národně
politické sebeurčení, na státní samostatnost, po
depřenou také tisíciletým p r á v e m h i s t 0-

r i c kým. Vítězství demokratických zásad 
v Rusku podává nám nový důkaz, že Rakousko
Uhersko, tato říše dynasticko-oHgarchických 
zájmů, vytvořená kdysi proti tureckým nájezdům 
na Evropu, tato tvrz politiCké II náboženské re
akce, tento žalář národů, ln u s i být í r o z d ě-
1 e n o na n á rod n í č á s ti, z nichž je slo
ženo. Jenom tehdy bude dána národům střední 

Jsouce sami utlačováni a těžce cítíce kruté 
vykořisťování vlastních zemí, protestovali jsme 
proti zločinnému odtržení Alsas-Lotrinska od 
Francie, hluboce jsme trpěli rozdělenou Polskou, 
jejíž politické zájmy jsou a budou nám vždy 
tak blízké, upřímně jsme toužili po sjednocení 
Ukrajinců ve svobodném Rusku, podle svých sil 
starali jsme se společným bojem ve vídeňském 
a budapeštském parlamentě pomáhati Jiho
slovanům, Rumunům a Italům, kteří prave 
tak j ak9 československý národ vždy měli jediné 
životní přání: P r y č o dRa k o u s k 0-

Dh e r s k a! 
Proto nikdy nezapomeneme, jak Rusko a jeho 

spojenci vystoupili na ochranu bezprávně napa
deného Srbska, vykrvácevšiho bojem za své 
sebeurčení, a Belgie, jejíž práva přes mezi
národní smlouvy byla bezohledně pošlapána 
německo-maďarským komplotem . 

My isme zdvihli svůj revoluční boj bez záruk 
s bratrskou láskou k ruskému a srbskému ná
rodu, s upřímnou důvěrou ve státy Čtyřdohody, 
s neochvějnou vírou ve svá práva. 
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yysto~pe?í po boku Čtyř~ohody druhých 
státu, zejmena pak severoamencké demokracie 
ještě prohlo~bilo naši víru ve vítězství práva a 
spravedlnosh, v uskutečnění našeho národního . 
ideálu, n~bof jen důsledné uplatňování v Evropě' 
demokratických zásad může býti pevným pod
kladem budoucímu organisovanému míru. 
VI '!e jmé~,! tě~hto demo~ratických ideálů, jimiž 
ndtl se nas narod v pruběhu celé své historie 
vedeni i souce Československou národní rado~ 
s prof. Masarykem v čele, domáháme se státní 
s:most~tnr;o~t~ zemí česko~lovenských. Ve jménu 
techto ldealu Jsouce hotov1 ke všem obětem, bu
deme s neochabující silou bojovati do konce." 

• 
R e s o I u c e o d b o č k y Čsl. N á r. rad y 

v M o s kv ě. 

Pl~nární schůze odbočky Československé ná
rodm rady pro Rusko, konaná ve dnech 14. až 
1~. srpna 1917 v Moskvě, s potěšením vzala na 
vedomí mohutný rozvoj československého osvo
bozovacího hnutí na Rusi. 
. Nejvýznamnější událostí uplynulého období 
J~ou ~lavné ~iny československé střelecké bri
gady, Jak V.bItvě pod Zborovem, tak za ústupu 
rusk~ch ~o!sk. Svou uvědomělou, ukázněnou 
statec:t;0sh .,:esk?slovens~é vojsko nejlépe doká
zalo, ze nas narod ma plné právo na samo
statnost. Hluboký a nehynoucí dík nás i budou
cích pokolení československého národa všem 
účastn~ků~ tě~ht.? bojů; vděčně budeme vždy 
vzpommah .h~dmu, kteří tam položili svůj život. 

Yrbudovam ~amostatného, co největšího a co 
~eJlepe vyzbrOjeného československého vojska 
J~ nyní naším předním úkolem. Vděčně uzná
va~e, že yrozhodujíCí kruhy bratrského Ruska 
nejen pIne chápou tento náš úkol, ale také vše
možně nás v našem úsilí podporují. Svobodné 
Rusko umožnilo nám rozvinouti v plné síle naši 
národní, osvobozovací organisaci. Víru v Rusko 
a lásku k velikému ruskému národu která sílila 
náš y~árod p? celo~ dobu jeho boj~ s mocným 
nepntelem, Jsme Sl zachovali a osvědčíme ji 
právě v této době, pro Rusko tak těžké. 
v, P;oto od~očka Československé národní rady 
za~a ~;lou ceskoslovenskou veřejnost, aby plně 
chapaJlc rozhodný význam československého 
voj ska pro naše osvobozovací hnutí, věnovala 
v~echny s!é síly naší akci vojenské. Vyzýváme 
vsechny Cechy a Slováky, aby co nej dříve 
dobrovolně se přihlásili do našich řad. Všem, 
kdo podporovali naše raněné, nemocné a dovo
len?e, vv~dáváI?e srde~ný ~í~.,: vyzýváme je, aby 
v teto cmnosh co neJhorhveJl pokračovali ma
jíce na vědomí těžké postavení českosloven~kého 
vojáka, jenž bojuje, trpí a umírá daleko od 
vlasti a svých drahých. 

Politickým programem československého ná
xoda, ~ té!o válce í nadále může býti jen válka 
do ~lte:neh? konce. Pokládáme všechny pokusy 
o p;ed?a~n~ a!1ebo o separátní mír za nepocho
p~m vale~n~ situace a skutečného významu této 
valky. Ma-ll být uskutečněn program ruské revo
luce "sebeurčent národů", a program spojenců, 
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prohl~šující svobodu :všech národů, velkých 
1 ~alyc~, a rekonstrukc1 Evropy na demokratic
kych zakladech, musí býti zkrušen prusko
německý militarism středoevropských mocností. 
!o se stane pouze tehdy, jestliže sjednocený 
ceskoslovenský národ dosáhne státní samostat
nosti, )estliže Pol~ci a Jihoslované budou sjed
nocem,. osvobozem od cizího panství, jestliže 
Rumum a Italové dosáhnou svých oprávněných 
národních požadavků. 

y Tento 'pr,ogram ruské revoluce a spojenců 
pr:~po~lada tudíž v první řadě rozčlenění zpá
~ecmc~~ho středověkého Rakousko-Uherska na 
Jeho pnrozené národní části. V souhlase s poža
dav~e~ sebeurčení národů Evropa stane se or
ga?lSaCl y svo~?~ných národů a pangermanský 
pIan, pOZ,:dUjlCl I?r~ Němce prvenství a panství 
na~ vsen~l ostatmml národy Evropy a tím nad 
cely~ svetem, bude v zájmu kultury v zájmu 
sameh? něm:c~ého národa navždy z~ařen. Jen 
takt~ J~ mozny opravdový a trvalý mír. Dějiny 
a zejmena tato válka dokázaly, že Rakousko. 
U?ersko ne~ovede se reformovat a nedovede 
byt ~pr~~edl~vý~ ke svým národům, jak si toho 
kdys! pravah vudcové československého národa. 
Rakous~o-yhersko existuje ve skutečnosti jen 
podle J mena. Habsburkové stali se loutkou 
v rukou Hohenzollerů a zaprodali své národy 
výb?jnému I?~ušáctví. Proto v souhlase s jasnými 
p::o)evy pohhckých a kulturních vůdců našeho 
narod~ ve. vlash. prohlašujeme, že svůj osvobo
zova~l. bOJ pro}1 Rakousko-Uhersku jsme od
hodlam vesh az do vítězného konce. Odmítáme 
zac~~)V~ní Rakousyko-Uherska v jakékoli podobě 
a , za,dame pro ceskoslovenský národ úplnou 
statm svrchovanost. 

V Moskvě dne 18. srpna 1917. 
Prof. T. G. Masaryk. 

.~ohumil Čermák, Ján Országh, Prokop Maxa, 
Jm Klecanda, dr. Ivan Markovič, dr. Václav 
Girs~, Fra!ltišek Placák, Emanuel Škarvan, 
Ferdmand Snepp, Otto Andrle, Jaromír Špaček, 
R~dolf Medek, Václav Houska, dr. Alexěj 
Elsenberger, dr. Vlado Daxner, dr. Frant. Če
hovský, Jozef Ježek, František Bláha, Vladimír 
Chalupa, Josef David, Ján Janček Václav Va
níče~, Franti~e~ Kysela, Matěj MišÍ{óci, Bohdan 
Pavlu, Vladlmlr Hurban, dr. Ján Jesenský, 
dr. Josef Kudela. 

c. Múhouf: Dokumenty našeho osvobození. 1919. 

.Italské hlasy o n aš e m boj i. 
Několik odpovědí na Benešovu knihu La Boemi 

contra .~'Au~tria-yngheria z roku 1917, kterou rozeslal~ 
kancelar. Nar<:dm rady čsl. v Římě vynikajícím osob
nostem !talsk~. sl?olu.s otázkami: Jsou dostatečné dů
vody pr<: spoJen! cechu a Slováků v jediný stát česko
slove~sky? Jaké výhody přinese tento samostatný stát 
ve stredu Evropy Evropě jako celku a Halii zvláště? 

P ~ e ~ r O F O s c a ri, stá t n í pod s e k ret á ř 
m 1 n 1 s t e r s t vak o Ion í í v B e n á tká ch. 

. Bylo by.urá.žkou českého národa, třeba i jen 
dlsk~tovah o Jeho právu na sjednocení s bratry 
Slovaky ze severních Uher v jediném nezá
vislém státě československém. Slavné stránky 

jeho minulosti i vynikající postavení, jakému 
se těší ve vědách, v literatuře a v umění, jeho 
vývoj kulturní, který dosáhl nejvyššího stupně, 
veliký průmysl a obchod, hluboké, vášnivé a 
nepomíjející vědomí národní, jeho pevné stano
visko ve světové válce, citelně nepřátelské 
monarchii habsburské i za cenu barbarských 
internací, žalářů a šibenice, odvěké mučed
nictví, které podstupoval, všechno to si věru 

lejších a země z nejbohatších. Pro rovnováhu a 
klid v Evropě - nevyhnutelnou. to podmínku 
přirozeného a klidného vývoje národní energie 
italské - je nutno, aby v novém seskupení, 
které připravuje válka, Čechy přestaly býti 
ovládány nejhanebnější tyranií, která ještě trvá 
na našem kontinentě. 

Naše revoluce. III. 2. (Str. 158.) 

. zasloužilo, aby Dohoda mezi hlavní body svého 
programu zařadila zřízeni státu českosloven
ského. A provádějíC to, kulturní Evropa do
vedla by nejen dovršiti svůj program národní 
spravedlnosti, nýbrž i umístiti ve svém středu 
mocnou hráz proti výbojnému pochodu němec
kému na země i moře latinská, k Balkánu a na 
cesty do orientu. A nilldo více než Italie ne
může si přáti vítězství práva československého, 
ta ltalie, jež ve světě slovanském, nedotčeném 
nákazou rakousko-německou a v území, jež mu 
skutečně přísluší, bude jeho nejpřirozenějším 
spojencem. 

Až ItaHe bude konečně úplnou paní svých 
Alp a svého moře a až Adrie bude vrácena 
slávě benátského zálivu a sousední přátelští ná
rodové při rozsáhlé pohostinosti tu budou moci 
míti svobodný přistup pro své obchody, nezá
vislé čechy dvacátého století budou míti na zá
kladě přátelských smluv široké a velkolepé 
vyústění pro svůj podivuhodný průmysl v ital
ském Terstu a v italských přístavech na dru
hém břehu, uzavřených nyní hltavostí cizin
covou. 

Ustavení státu československého nebude 
tudíž jen aktem národní spravedlnosti, nýbrž 
i zárukou Evropy, jež se vrátí k svým dřívěj
ším právům, a zvláštním ziskem pro sjedno-
cenou HaliL * r 

Tomaso Borelli, římský politický dopisovatel 
časopisu "Resto del Carlino" (Bologna}:') 

1. Podle mého soudu právo Čechů ze starého 
království českého na spojení s jejich bratry 
Slováky v Uhrách je historicky i politicky ne-
sporné. 

2. Výhody z ustavení Československa, ja-
kožto státu nezávislého, jsou patrny: Rasa 
staré kultury, silná a živoucí, byla by nepřekro
čitelnou hradbou imperialistické vlně germa
nismu. Jedno z ohnisek evropského nepokoje 
bylo by uhašeno a uklidněno spravedlivým roz
řešením. Zbaven krutého vykořisťování Němci 
a Maďary, byl by tu obnoven k plodné činnosti 
v Evropě národ z nejinteligentnějších a nejči-

;*) Conte Pietro Foscad, korv. kapitán v reservě, po
cházel z dožedho rodu benátského, byl poslancem od 
r. 1913 a státním tajemníkem v ministerstvu kolonií 
v kabinetu BoselHově od 22. června 1916 do 29. října 1917 
í Orlandově od 1. listopadu 1917 do 23. června 1919. 
Zemřel 7. dubna 1923. Politickým přesvědčením byl na
cionalista a jeden z předních hlasatelů italské nadvlády 
v moři Jaderském (srov. jeho spis: Salviamo ta Dalmazia! 
J3.oma, L'Ita1iana, 1916). - Podobné myšlenky o významu 
Ceskoslovenska pro jaderské přístavy isou ve spisku: 
Michele Angelini: II nuovo stato cecoslovacco e í porU 
italiani delľAdriatico. Roma, Ausonia, 1919. 

Naše revoluce. III. 2. (Str. 161-162.) 
dl Tomaso Borem byl zakladatelem liberálně-naciona

listické skupiny "Giovani liberaU". 

B e nit O M u s s O 1 i n í, 
ř e di tel č a s o p i s u "P o polo ď I tal i a". 

Milán:") 

Přijal jsem a ihned přečetl zajímavou knihu 
Benešovu. Napíši o ni v deníku, který řídím a 
který již opětovně osvědčil své nejživější sym
patie s věcí českou. Moje osobní sympatie k Če
chům jsou starého data. Napsal jsem - budiž 
to. řečeno bez chlouby - spisek, abych sezná
mil Italy s Janem Husem, českým mučedníkem 
svobodné myšlenky. (Nakladatelství L'Asino 
v Římě.t) Trvám na tom, že největším cílem 
války jest potření pruského militarismu, roZ· 
dělení Rakouska a Turecka. 

V obnovené Evropě zítřka musí čechy býti 
státem nezávislým, který bude míti k Halii 
vztah bratrského přátelství s hlediska politicko
mravního a čilé styky hospodářské. Bude zá
rukou míru a veledůležitým činitelem evropské 
kultury. 

Naše revoluce. III. 2. (Str. 164.) 

O r e s teN a z a r i, 
profesor král. university 

v Pal e r m u. tt) 

Čechoslováci, poněvadž si dovedH udržeti 
svou národní individualitu a nedali se odnárod
niti a poněvadž si zachovalí a v nynější době 
mají tak živé vědomí národní a dosáhli tak vy
sokého. stupně vzdělanosti, isou dnes zralí, aby 
si utvořili nezávislý stát, který by sloučil v jed
notu celý jejich národ, a to podle práva, které 
má každý národ na to, aby. se sám spravoval, 
jakmile má k tomu schopnosti. 

Jejich úplná samostatnost, závisící na roz
dělení dunajského císařství, tohoto německého 
nástroje útisku, přinese prospěch tím, že zbaví 
Německo oné rakousko-uherské "longa manus", 

"0) Benito Mussolini narodil se r. 1883 v Predawio 
u Forlí, před válkou byl spolu s Cesarem BaHistim, red
aktorem socialistického listu "ll Popolo" v Trldentě, 
potom listu "Lotta di: c1asse" ve ForU a konečně vrchnim 
redaktorem hlavniho listu socialistickéoo "AvanW" v Mí
láně. Po vypuknutí války opustil socialistickou stranu, 
jež hájila zásadu naprosté neutrality itaiSké a klonil<l se 
spíše k Německu, a založil v říjnu 1915 vlastní list 
"ll Popolo d'HaHa", ve kterém vedl vášnivou kampaň 
pro účast ltalie ve světové válce. VI tomto listě byly pro
jeveny též sympatie k československé samostatnosti (srov. 
články Mussoliniovy, sebrané odtud ve sbírce "Diuturna", 
Milano, Imperia, 1924, zejména článek z 2. února 1918, 
sfr. 179-180) a Mussolini sám ve veřejné řeči v Bologni 
dne 24. května 1918 prohlásil se šťastným, že přispěl 
k utvořeni českých pluků (viz B. MussoHni, Discorsi 
politici, ed. M. Terzaghi, Milano 1921, str. 48). Za tutO 
podporu byl dekorován československým válečným kř,~em. 

tl B. Mussolini, Giovanni Hus, il Veridico, 1915. 
tt) Oreste Nazad, profesor sanskrtu na universitě 

v Palermě, zajímal se, jak se zdá, blíže o hnutí za česko
slovenskou samostatnost (srov. list Františka Hlaváčka 
ze dne 14. ledna 1918). 
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bez níž nebude moci vystrkovati svá tykadla 
až do Středozemí, k moři Černému a k oceánu 
Indickému a že isolujíc národ německý, zaváže 
jej k pokojnému životu ve sdružení ostatních 
národů pokojných. Tak všichni národové -
velcí i malí - budou jisti svou existencí a svým 
kulturním vývojem. 
Rozdělení Rakouska tím, že odkáže Německo 

aby v mezinárodní rozvaze vážilo jen svou va~ 
hou skutečnou, osvobodí Francii od hrozeb pro 
její existenci, Anglii od nebezpečí vyhladovění, 
Halíi od závislosti na centrálních císařstvích 
Rusko od špinavého využitkování jeho reserv: 
a národové osvobození od strašidla útoku, ome
zíce zbrojení, budou si hleděti plodné a pokojné 
práce kulturní. 

Naše revoluce. III.· 2. (Str. 164-165.) 

li(.. 

Počátky osvobozenského hnutí 
československého Ve Francii 

za války a první pokus o sjednocení česk~ch 
kolonií zahraničních pro společnou akci proti 

Rakousku 
(d o i a r a r. 19 15). 

Pařížští Čechové měli možnost sledovati dobře 
vývoj politických událostí od sarajevského aten
tá!u a dove~li rozpozna~i, že v Evropě se schy
lUJe v k bO,un .. Ned~vedh ~všem c~lého vývoje 
dobre c~~patI a dlplomat~cký bOJ evropských 
mocnostI JIm nebyl dosti Jasný. Nesmíme také 
zapomínati onoho optimismu, s nímž se setká
váme v červencových dnech u dohodových a 
neutrálních států. V Evropě se věřilo, že k vá
lečnému konfliktu nedojde. ústřední mocnosti 
však neměly zájmu na tom, aby válku odvrá
tily ... Přály si naopak války a sarajevský atentát 
b~l J1m k ní dobrou záminkou. ~ilionové armády 
Nemecka a Rakouska byly přIpraveny, aby se 
daly na pochod k francouzským, srbským a rus
kým hranicím. 

Mezi pařížskými Čechy nebylo lidí politicky 
školených a zkušených. Neměli také ovšem od 
kompetentních stran a osob ve vlasti instrukcí 
jak se chovati v případě války, a proto byli v té 
ohromné směsici událostí v.plně desorientováni. 
Neměli ani jednotné organisace, která by ale
spoň představovala smýšlení kolonie jako celku 
a starala se o nejjednodušší informace. V Paříži 
~ebylo vynikajícího člověka, který by se byl 
Ihned postavil v čelo české akce a svou auto
ritou si získal respektu svých krajanů i úřadů. 
Všecky naděje pařížských Čechů se upíraly 
k přátelům českého národa ve Francii. Profesor 
Denis byl první, k němuž Češi chodili se radit. 
Ale on sám nevěděl, co příští dny přinesou. 

Z české inteligence bylo v Paříži jenom ně
kolik mladých malířů a studentů, kteří tam při
cházeli pouze na čas, a ti neměli celkem vý
znamu ve spolkovém a politickém životě. Za
znamenati sluší významného malíře Kupku, no
vinářského dopisovatele Kepla, spisovatele Hor
kého a inženýra Dostála, kteří zde mohli něco 
znamenati.. Z nich později spisovatel Horký sám 
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s~. vyloučil ze spolup_ráce, když po vypuknuti 
valky odcestoval do Spanělska. 

Zbývali tedy pouze Kupka, Kepl a Dostál, 
kteří, i.eště s několika jinými krajany se mohli 
ChOpItI práce v kolonii. Dobře se ještě mohli 
uplatniti činovníci českých spolků "Sokola" a 
"Rovnosti". Kromě nich bylo v Paříži několik 
českých obchodníků, kteří mohli případnou čes~ 
kou akcí zajistiti alespoň z části finančně. Poz· 
ději se však ukázalo, že nebylo na ně velikého 
spolehnutí. 

. Nejvíce. ovšem záleželo na tom, jaké stano
VIsko zaujmou k současným událostem Sokol" 
a "Rovnost". Musily jednati prozřetelně a od
~?dlaně a jejich první krok měl velikou důle
zdost pro budoucí dějinné události našeho za
hraničního odboje. Pařížská kolonie tím že byla 
ve Francii, kde se rozhodovalo 'O světovÝch udá
lostech, byla zvláště s to, aby dala svým činem 
přík!ad ostatním českým koloniím. 
Pre~ to, že pařížská kolonie nebyla jednotně 

orgamsována, přece bylo její vystoupení proti 
Rakousku a Německu podivuhodně solidární a 
s~ontá,:~í: ~raLané ínsti~ktivně poznali, že nutno 
neco uClnlh a ze nutno Jednati rozhodně a oká
zale. v Vycítili, že nastal veliký dějinný okamžik, 
pro ceský národ rozhodující, a vyřkli soud nad 
Rakouskem. Jako ptáci před bouřkou se slétají 
do svých hnízd, tak se pařížští Čechové shro
máž~ili v sídlech svých spolků, kde sami roz
hodlI o svém budoucím úkolu. Nikdo jich ne
volal a přece přišli s odhodláním obětovati vše 
pro svobodu Francie a své vlasti. 

Dne 25. července 1914 přerušilo Rakousko di
plomatické styky se Srbskem. Toho dne večer ko
naly spolky "Sokol" a "Rovnost" své členské 
schů:ze. Schůze byly ~ouřlivé a vyzněly ostře 
protI Rakousku. Bylo Ihned patrno, že hlas lidu 
ihned rozpoznával vínníky nastávajících udá
lostí a jeho hněv byl spravedlivý. Toho dne 
naše pařížská kolonie vypověděla Rakousku 
svůj boj, který pak vedla s největší rozhodností 
a důsledností. 

Oba spolky měly své místnosti v témže domě 
v ulici de V alois. To přispělo k tomu, že se 
rychle dohodly na společné akcí. "Rovnost" 
chtěla, aby se demonstrovalo v pařížských uli
cích proti Rakousku, a vyslala za tím účelem 
ze své schůze dva delegáty do schůze "Sokola", 
kde se měH informovati o jeho stanovisku a po 
případě se s ním dohodnouti na společné akci. 
Když se po chvíli vrátili, přinesli jeho souhlas. 
Bylo totiž usneseno, že členové "Sokola" se při
pojují k akci "Rovnosti". 

Zítřejší neděli dopoledne sejde se celá česká 
kolonie na náměstí Svornosti, odkud vyjde hro
madně k rakousko-uherskému vyslanectví v ulici 
V arenne, kde bude demonstrováno proti válce. *) 

Druhého dne dopoledne 26. července sešli se 
pařížští Čechové na náměstí Svorností kde 
u pomníku města štrasburku zapěli národní 

*j Zprávy o schůzích jsou zaznamenány v protokolech 
"Rovností", V protokolech "Sokola" je poslední záznam 
ze dne 22. července 1914. Ačkoli konal své schůze ještě 
několikrát. není o nich v knize protokolů zá
znamů.. (Op~sy p~otokolů "Sokola" i "Rovnosti" isou 
v Archivu narodruho osvobození v Praze.) 

hymny a pak v spořádaném průvodu táhli zpí
vajíce před rakousko-uherské vyslanectví. Ce~
tou provolávali slávu Srbsku a Francii a .svoje 
rozhořčení dávali na jevo výkřiky "Pryč s Ra
kouskem". Když přitáhli před vyslanectví, chtěli 
vniknouti do budovy, ale zabránil jim v tom.siln)i; 
oddíl policistů. Podařilo se jim pouze strhnout! 
s budovy vyslanectví černožlutý prapor, jejž ve
řejně spáHli.") 

V následující chvíli zakročil oddíl policistů 
o 100 mužích, kteří průvod rozehnali a zatkli 
tři demonstranty: Šíbala, Mareše a Sýkoru. Se 
zatčenými bylo nakládáno mírně a ještě téhož 
dne o 3. hodině odpoledne byli propuštěni na 
svobodu. 

Tím se však celá příhoda neskončila. Kata
strofální události byly teprve v prvním stadiu 
vývoje a válka nebyla ještě nikým vyhlášena. 
Rakousko-francouzské diplomatické styky ne
byly dosud přerušeny a povinností francouzské 
vlády bylo omluviti se rakouskému velvyslanci 
v Paříži hr. Szecsénovi de Temerin. Totéž uči
nil francouzský velvyslanec ve Vídni. Francie 
dbala úzkostlivě, aby mír nebyl s její strany 
porušen a nebylo jí příjemné, že došlo k této 
závažné události. 

Pařížští Čechové předstihli tedy Francouze 
v protirakouské akci o několik dni. Neče~ali. 
jak světodějné události dopadnou, a rozhodl! s~ 
demonstrovati ihned proti Rakousku a prob 
válce. Postavili se otevřeně na stranu Srbska 
a dohody proti rakousko-německému imperia
lismu. Socialistická "Rovnost" zůstala věrna 
svým socialistickým zásadám, dala podnět 
k protiválečné demonstraci a později, ~dyž 
bylo již o válce rozhodnuto, šla a~ do ne)zaz: 
ších důsledků. Francouzští a ruští cechové dah 
znamení k odboji českého národa proti Ra-
kousku. 

S prvním svým činem byli pařížští krajané 
spokojeni. Překvapili jím neinformované Fran
couze, kteří těžko chápali, že někdo může de
monstrovati proti Svému vlastnímu státu. Tento 
čín byl prvním článkem v nekonečném řetězu 
přesvědčování a důkazů, že Čechové nemají nic 
společného s Rakouskem a prvním krokem na 
křížové cestě, kterou museli nastoupiti, aby bě
hem války dosáhli uznání vlastní své nezávis
losti. 

Nastala chvíle rozhodných činů, avšak v ko
lonii nebylo dosud jednotné organisace. Bylo 
nutno jednati rychle~ 29. července na veřejné 
schůzi kolonie, konané v Palais Royal, byli zvo
leni čtyři delegáti, kteří se měli poraditi s fran
couzskými přáteli o tom, co by se mělo učiniti. 
Zároveň se měli informovati u příslušných 

francouzských úřadů, jakým způsobem by mohli 
Ceši v zemi usedlí pomáhati Francii v případě 
války. Rozhodnutí přítomných bylo jasné: na
bídnou francouzské vládě své služby, vstoupí 
do armády a půjdou bojovati na frontu. 

*j V pařížských novinách se psalo, že demonstranti 
přinesli s sebou kus černožluté látky, kterou spálili. 
Pravda jest, že prapor vyslanectví byl skutečně stržen 
a spálen~ Poli'cejní zpráva chtěla z taktických důvodů 
dojem z demonstrace zmírniti a proto také nepřiznala 
veřejnosti pravý stav věci. 

V čelo české akce se postavili krajané Josef 
Hoffman-Krátký a Hanuš Novák. Oba byli v Pa
říži již dlouhá léta usedlí, znali kolonii i fran
couzské prostředí a dovedli celou českou akci 
obratně uchopiti do svých rukou. Neměli urči
tého zaměstnání a kolonie jich mnoho neznala. 
Nejvíce se uplatňoval Hoffman-Krátký. Byl 
dobrý řečník a organísátor a měl široké zná
mosti ve francouzských vrstvách. V jednání 
s úřady byl obratný a svou výmluvností a uhla
zeností dovedl mnoho vyzískati. Ačkoli žil 
dlouhá léta v Paříži, přece se spolkového ži
vota českého neúčastnil a v nejkrutších dnech 
mobilísačních byl pouze náhodou post~ve~ 
v čelo české akce. Nikdo ho nezavolal, obJevll 
se sám a poněvadž se chopil organisace čes
kého h~utí, stal se automaticky jeho hlavou. On 
to by právě, jenž zorganisoval v prvních váleč
ných dnech českou kolonii v jeden celek. 

Čeští delegáti jednali hlavně s Arnoštem 
Gayem, místopředsedou municipální rady pa
řížské, s Jos. Sansboeufem, starostou VI. paříž
ského okresu, se senátorem Ludvíkem Marti
nem, S prof. Denisem a jinými přáteli Čechů. 
Namnoze se jednalo ve smyslu usnesení schůze, 
že Čechové nabídnou své paže k obraně Francie. 

Francouzové si samí nevěděli rady a dopo
ručovali Čechům, aby se z Paříže nerozjížděli 
a vyčkalízde vývoje událostí. Této rady bylo 
v celku uposlechnuto. Jen několik jednot1~vců 
odejelo ze strachu před internováním do Spa-
něl a švýcar. . 

Francie vyhlásila dne 1. srpna večer všeobecnou 
mobilisaci a zároveň vydala vyhlášku, podle níž 
poddaní němečtí a rakousko-uherští mohli od
cestovati do svých zemí, a ti, kdož do stano
vené lhůty neodjedou, budou odvezeni do kon
centračních táborů ve střední a jižní Francii. 
Všichni Němci a Rakušané měli se dne 3. srpna 
dostaviti na pařížskou policejní prefekturu, kde 
by jim byl záro;reň oznán:en den, kdy .. ?udo~ 
z Paříže vyvezem do táboru. Toho dne J1Z take 
rakouské vyslanectví rozeslalo svým záložní
kům povolávací lístky, jimiž byli vyzváni, aby 
se ihned dostavili ke svým plukům v Rakousku. 

Češi se denně scházeli v restauraci u Senna 
v Palais Royal a tam přijímali zprávy od svých 
mlčky uznaných vůdců. Rozhodnutím francouz
ské vlády o internování příslušníků německých 
a rakouských byli i oni zle postiženi. Byli rov
něž rakouskými poddanými a platilo tedy pro 
ně také vládní opatření. 

Toho večera jejich· schůze byla bouřlivá. 
V těchto vážných chvílích pocítili nejplněji kru
tost svého osudu. Všichni odešli před časem 
z vlasti, poněva'dž jim nedala obživy a někteří 
odešli z Rakouska i z důvodů politických. 
A nyní měli znovu trpěti pro Rakousko, kte
rého nenáviděli, a měli jíti proti Francii, která 
je pohostinsky přijala? 

Nemohli tak učiniti. Francie byla jim symbo
lem svobody a spoléhali na její. velk?~u~,nost, 
Milovali ji a přece byli počítám mezI JeJl ne
přátele jen proto, že nesli na sobě neblahé zna
mení Rakouska. Bylo rozhodnuto, že se nikdo 
z přítomných do Rakouska nevrátí. Byla se-
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psána deklarace, v níž pařížští Čechové pro
hlašovali, že zavrhují Rakousko a že se všichni 
přihlašují dobrovolně pod francouzský prapor, 
aby pod ním bojovali pro Francii a pro 'svo
bodu své porobené vlasti. 

K rozhodnutí pařížských Čechů bylo však 
také třeba vládního souhlasu. Příštího dne se 
odebrali delegáti Hoffman-Krátký a Novák 
k Denísovi a žádali ho, aby se přimluvil u fran
~ůuzských úřadů, aby se s Čechy nezacházelo 
Jako s Rakušany. Denis se s nimi odebral 
k Sanv~boe~ovi ~ žá~al ho, aby v tom smyslu 
zakrocil. V zdy Cechum nakloněný Sansboeuf 
vzal s sebou Hoffmana a Nováka na pařížskou 
policejní prefekturu, kde bylo s deputací jed
l!áno laskavě. Policejní prefekt, příznivec 
Cechů, měl obtížné postavení, poněvadž ra
kouský velvyslanec dlel dosud v Paříži. Po 
dlouhém jednání bylo konečně delegaci přislí
beno, že otázka Cechů bude zkoumána a bylo 
ustanoveno, že všem Cechům, kteří se přihlásí 
na policii jako Češi, budou jejich papíry pro
zkoumány a povolí se jim prozatímní pobyt 
v Paříži. Zároveň se jednalo v té věci s vládou 
a vyčkávaly se vládní rozkazy o cizích dobro
volnících, kteří nabízeli své služby Francii. 

Češi vyčkávali netrpělivě vyřízení žádosti 
o vstup do vojska a konali zatím pravidelně své 
schůze; dne 5. srpna se dostavil do jejich středu 
prof. Denis a ve vášnivé a nadšené řeči vybízel 
přítomné k následování husitských předků a 
nenávisti vůči Rakousku. Rakousko jako pů
vodce hrozné války mělo býti přísně ztrestáno.*) 

Zatím byl již Čechům povolen volný pobyt 
v Paříži, Byl to dosud nejcennější úspěch, jehož 
bylo dosaženo. Francie důvěřovala Čechům a 
nebála se jejich zrady. Zatím co Paříž byla zba
vována všeho nespolehlivého, Čechům samot
ným vedle Alsasanů a Poláků bylo tam dovo
leno volně pobývati. 

Češi si získávali přátel na všech stranách. 
Stalo se na příklad, že při řeči Denisově na 
schůzi dne 5. srpna shromáždění bouřlivě akla
movali slova řečníkova. V té chvíli šel kolem 
poslanec Garat a přiváben nadšenými výkřiky, 
jež bylo slyšet z oken, daleko venku, vstoupil 
do místnosti, v níž se schůze konala, a přihlásil 
se za pomocníka české věci. Češi v něm získali 
znamenitého spolupracovníka, české věci sku
tečně oddaného,"*) 

Nejdůležitější přípravné práce k zorganiso
vání české kolonie byly skončeny a bylo nutno 
ustaviti řádnou organisaci, která by řídila další 
akci. Byla svolána na den 9. srpna schůze celé 
kolonie, na níž měl býti zvolen 18členný výbor. 
Předsedou výboru byl zvolen Hoffman-Krátký, 
místopředsedy Novák a Kepl. Pozoruhodné je, 
že spolky "Sokol" a "Rovnost" měly ve výboru 
pouze po jednom zástupci. Za "Sokol" byl tam 
náčelník Pultr a za "Rovnost" člen jejího vý
boru Beneš. Do čestného předsednictví byli zvo
leni prof. Denis, Sansboeuf a posl. Garat. Vedle 
tohoto výboru bylo zvoleno ještě zvláštní ko-

*) Jindřich Vančura, Arnošt Denis, strana 216. 
.') Ka.'nil Ulrych, S Francií za svobodu světa. Čeští 

dobro'Vo'lníci ve francouzské armádě. (Str. 9.) 

434 

mité, v němž zasedali malíř Kupka a restau
ratér Svoboda. 

V této schůzí přednesl Kep! zajímavou zprávu, 
že jistá banka pařížská nabídla Čechům půjčku 
ve výši asi 10.000 franků na podporování ne
majetných Čechů, kteří válkou ztratili zaměst
nání. Měli se za ni zaručiti pařížští majetní Češi, 
po případě též vlivní Francouzi. K půjčce však 
nikdy nedošlo, asi pro pozděj ší třenice 
v kolonii. .. ·) 

Nyní, když existoval řádně zvolený výbor, 
mohlo se přikročiti k projednávání otázky čes
kých dobrovolníků. Zřídila se prozatímní kan
celář výboru v malé obuvnické dílně krajana 
Zahrádky v uHci Buffault a tam byly zhotovo
vány soupisy prvních českých dobrovolníků. 
Denně sem přicházeli Češi z celé Paříže a v této 
historické světničce zapisovali se do dobrovol
nických archů, přijímali podpory pro nejnut
nější obživu a informovali se o postupu dobro
volnické otázky. Z takových malých prostředků 
vzešlo v Paříži první revoluční dílo zahraniční 
Čechie, z něhož během doby vyrostlo veliké 
hnutí a v jehož smyslu vznikla. o tři léta poz
ději i samostatná československá armáda. 

Postup české dobrovolnické otázky byl v první 
polovině srpna hodně nejasný. Na schůzi dne 
9. srpna se ještě nevědělo, jakým způsobem 
bude vyřešena. Především bylo nutno čekati 
až do 22. srpna, neboť podle rozhodnutí fran
couzské vlády měla se řešiti otázka cizích 
dobrovolníků až teprve jedenadvacátý den po 
francouzské mobilisaci. Mnoho se mluvilo o tom, 
že cizí dobrovolníci nebudou vůbec zařazeni do 
bojových jednotek, nýbrž že budou přiděleni 
ministerstvu orby i ako zemědělští dělníci a 
krejčí a obuvníci budou dáni do továren, pra
cujících pro vojsko. 

Avšak čeští dobrovolníci chtěli býti vojáky 
a bojovati na frontě. V popředí jich stál ing. 
Václav Dostál, energický mladý muž velkého 
vzdělání, posluchač na škole politických věd 
v Paříži. Tento záložní poručík rakouského 
dělostřelectva zůstal po vypuknutí války v Pa
říži a přihlásil se s ostatními Čechy do řad 
prostých dobrovolníků. Odmítal použíti Čechů 
k podřízeným službám v zázemí a jeho snem 
byla slovanská legie, sestavená ze všech slo
vanských dobrovolníků ve Francii. Přese všecko 
jeho úsilí tento sen zůstal pouhým snem; došlo 
toliko k utvoření české setniny v cizinecké 
legii, která ve Francii již dříve byla zřízena 
pro cizí dobrovolníky. 

Výbor ~olonie zakračoval u vlády, aby branná 
nabídka Cechů byla příznivě vyřízena. Vydal 
provolání ke krajanům, aby nevstupovali do 
řad nepřátel Francie a Slovanů a aby se po
stavili do řad dobrovolníků, přihlášených do 
francouzské armády.t) 

Mezitím přihlášení dobrovolníci se scházeli 
k společným cvičením a na nádvoří v Palais 

***) Protokol schůze české kolonie v Paříži ze dne 
9. srpna 1914. (Opis v Archivu národního osvobození 
v Praze.) 

tl Provolání uveřejněno ve francouzském deníku "Le 
Temps" a otištěno v 1. čísle česko-francouzského časo-
pisu "Nazdar" z 3. října 1914. ' 

" 

Royal si osvojovali první vojenské znalosti. 
V Sokole" měli starou pušku, jež nyní slou
žil~' celému sboru k vojenskému výcviku. 
Ing. Dostál a členové "Sokola" řídili cvičen~. 
Avšak pařížský vojenský guvernér n?povohl 
Cechům zvláštního vojenského VýCVIku na 
samostatném cvičišti, odůvodnív svůj nesou
hlas tím že francouzská vláda nedala souhlasu 
ke zřizo~ání zvláštních vojenských oddílů a že 
jediné cizinecká legie, do níž budou vypsány 
odvody od 21. srpna, bude k tomu oprávně~a. 
Tím byl výcvik na nádvoří Palais Royal pre
rušen. 

Přípis vojenského guvernéra byl vydán ?ne 
19. srpna a jím bylo také rozhodnuto o vOJen
ské akci českých dobrovolníků. Na samostatný 
český sbor nebylo pomyšlení a náborem do ci
zinecké legie dala francouzská vláda mož~ost 
všem cizincům, dobrovolně se hlásícím, vOJen
sky se uplatniti. Odvod Cechů byl stanoven na 
22. srpen a celá česká kolonie se připravovala 
k odvodu. Výbor zaslal také ještě dopisy pre
sidentu francouzské republiky a ruskému vel
vyslanci lzvolskému, aby Češi byH zařazeni do 
ruských praporu. 

Aby byly zajištěny peněžní fondy, z nic~ž ?y 
se v prvních dnech vyplácely podpory rodmam 
dobrovolníků, český výbor požádal spolky "So
kol" a "Svornost", aby odevzdaly svá jmění to
muto účelu. Na schůzích obou spolků bylo usn~
seno že se dá všecko spolkové jmění kolonii 
k di'sposici. Toto rozhodnutí je krásntm svě
dectvím poctivého nadšení pařížských Cechů a 
důkazem odhodlanosti ke každé oběti. 
Český výbor ujednal s vládou, že čeští dobro

volníci 'budou jí dáni k volnému použití po dobu 
trvání války. Podepsáním přihlašovací listiny 
přecházeli všichni pod pravo:n0.c hl~vní~o sta!lu 
francouzské armády a obdrzeh prava 1 povm
nosti francouzských vojáků. Přejali však také 
dobrovolně veliké risiko, které jim hrozilo v pří
padě, že by upadli do z~jetí. Nebáli s~ ani obě
šení a hlásili se do VOjska odhodlane a s na
dšením. 

Na valném shromáždění "Rovnosti" bylo usne
seno, aby kromě těch, kteří půjdou na fr~,ntu, 
zůstali v Paříži čtyři členové spolku, kten by 
pracovali v české~ výbo~u. Byli j:nenov~n~ 
ihned čtyři delegáh, ale h rozhodne O~!Dltl~ 
zůstati a prohlásili, že půjdou dříve vSlchm 
k odvodu a teprve potom, kdyby některý z nich 
nebyl odveden, že vstoupí do výboru. Na témže 
shromáždění byla usnesena resoluce adresovaná 
českému výboru, v níž se žádalo úI?ěrné z~: 
stoupení "Rovnosti" ve výboru kolome. a v ~lZ 
se prohlašoval boj proti německému Impena
lismu i republikánské cíle čes~~ho odboje.*J. 

Odvod dobrovolníků pro clzmeckou legu byl 
stanoven na sobotu dne 22. srpna v pařížské 
Invalidovně. Vedle Čechů se sem dostavili Alsa
sané, Švýcaři, Belgičané, ~rméní, Rus?vé, ~o
láci a j. Hrdě se stavěli Ceši před vOJens~eh.o 
lékaře a všichni chtěli býti vojáky. Sedmnach
letí hoši i šediví mužové, silní i slabí, zapiso
vali svá jména na čtvrtku papíru a užívali všech 

*) Protokol "RovnosU", ze dne 21. srpna 1914. 

možných úskoků, aby byH odvedeni. Všichni 
se zavazovali čestně, že budou bojovati po boku 
"vznešené Francie" a v několika hodinách zde -
stálo na tři sta odvedených českých hochů, 
kteří toužili splniti svůj závazek. Nová česká 
armáda se rodila na půdě daleké Francie ve 
znamení boje za svobodu vlasti. A všichni si 
přáli, aby jich bylo na tisíce. 

Ještě téhož dne došel výboru rozkaz mini
sterstva války, že čeští dobrovolci odjedou 
hned nazítří k výcviku do Bayonne. Jejich 
touha byla splněna, čekání bylo u konce. Nyní 
nastával nový těžký úkol, jehož odpovědnost 
byla ne do myslitelná. Vydali se na cestu, na níž 
je budou sledovati dějiny. 

Nazítří 23. srpna ráno sešli se všichni dobro
volníci naposledy na nádvoří Palais Royalu, 
odkud nastoupili cestu pařížskými ulicemi na 
nádraží lvry. Tam je již očekával vlak, který 
je odvezl přes celou Francii až k španělským 
hranicím na západním pobřeží Francie, do města 
Bayonne. Toto město, ležící v samém předhoří 
Pyrenejí v klidném zálivu ~ískajském, by!? 
určeno za první českou garmsonu ve Francu. 
Zde se z klidných občanů stali nadšení vojáci, 
kteří vedeni vznešenou myšlenkou, sloužili poz-, . 
ději na bojišti k slávě českého jména a VY!ll
kalí svým hrdinstvím a sebezapíráním. JejIch 
velitelé měli pro ně hned od počátku slova ob
divu a úcty. Žádný z nich nebyl vojáckého smýš
lení všichni nenáviděli války, ale pro lepší 
příÚí svého národa a celého světa r?zhodli se 
zabíjeti na bojišti a při tom obětovat! .sebv~· . 

Hned po příchodu do Bayonne byh vSlchm 
dobrovolníci rozděleni do setnin podle národ
nosti a začalo se s vojenským výcvikem. Češi 
utvořili samostatnou první setninu třetího pra
poru C a byli přiděleni k I. pochodovému pluku 
cizinecké legie. Jejich rota byla zvána "Com
pagnie Nazdar". Dru}1ou setninu tvořili P~lá:i 
a Belgičané, třetí Svýcaři a Lucemburcane, 
čtvrtou Italové. . 
Česká setnina byla nejoblíbenější částí pluku a 

velel jí kapitán Sallé, starší a zkušený důstojník 
menší postavy, který prošel ohněm koloni~l~~ch 
bojů. Oblíbil si české vojáky, když poznal JejIch 
vyspělou inteligenci, ch~ť k práci, veselost ~ 
nezbytný český zpěv. Ceši ho brzo nazývah 
svým tátou", naučili ho českým dějinám a zís
kali h~ pro tužby svého národa. Byl hrdý na 
tyto dobrovolníky ve službách boje za svobod
nou vlast. Druhým důstojníkem v setnině byl 
poručík Chapoulot, dobrý muž zlatého srdce, 
milující své Čechy. VeHtelem praporu byl ko
mandant Noíret, přísný, spravedlivý a statečný 
důstojník. Celému pluku velel plukovník To· 
quenne. 

Výcvik pokračoval v rychle kupředu, a j1z 
tehdy bylo viděti, že Ceši budou dobrou ??)O
vou jednotkou:*) Chvála velitelů a znalost JejIch 

'Oj Pluk. Toquenne psalo tom dn~ 15. září 1?14 předsedovi 
české k'olonÍe v Paříží: "Naše dOjmy z yaslch dobr?,:ol
níků jsou nejlepší. Mají dobrou kázeň, JSou znamemteho 
smýšlení a osvojují si: vojenské methody s .?prav~o~ou 
chutí. Doufáme, že v nastávajících bojích UŽIjeme jejlc,h 
služeb co nejlépe. - _" 28. září· psal opět: "S z:eJ
větším potěšením mohu Vám o nich říci jen samou chvalu, 
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t~ž~b u, n,adřízených byla ctí českých dobrovol
n!ku., Clz~ecká legí~ byla revolučním vojskem 
ruznych narodností Již r. 1914. 

Pfičiněnín; po sl. Garata, který byl zároveň 
starostou mesta Bayonne, se stali Češi zn'm' . 
cel' v tJ" h a yml o em?- m,:s u. ejlC zpěv při tom také hodně 
pusobd. Prední městské dámy se rozhodly v -

novati české setnině krásně vyšitý prapor cožv:e 
stalo sla,vnostním způsobem dne 12. října. 'Za pří
t~mnos~l posl. Garata, representantů města a 
zastupcl pařížské kolonie a před očima pluku 
o?evzdal posl. Garat prapor veliteli české set
nmy, která po jeho řeči přísahala, bojovati za 
svobo,du rel?ubliky a lidskosti. Po přísaze při
-stoupd kapitán Sallé k pěšáku Bezdičkovi a 
ode,v~dal ~u prapor se slovy: "Ty budeš prapor 
noslb. Mam v,vtebe důvěru, chraň jej."") 

Ka:el Bezdlcek, mladý hoch urostlého těla, 
dobry v Sokol spar~anských zásad, jednomyslně 
ce!o~ .ceskou setmnou zvolený za jejího prapo
recmka, prvr;í rO,zvinul na francouzské frontě 
po s~al~bch cesky prapor a nesl jej k vítězství. 

VycVlk praporu byl skončen a dne 23 října 
odel,;l :t:a fr~ntu. 9zinecká legie bojovala v Cham
pagm. Ceska setmna měla svůj úsek u Remeše. 
~de ~e začal nový život. Těžká práce očekávala 
ce~k~ dobrovolníky. Přišel čas aby přinášeli 
obeb. ' 

Václav Vojtěch: česká kolonie pařížská v našem 
odbo;i. ll. Naše revoluce. IV., 1. 

s tJ oje n í S d O m O V e m. 

Po~lal jsem dne 12. července do Prahy 
dru Sámalovi tuto zprávu: 
, ,,~ro~ím Vás velmi rozhodně a ve jménu všech 
uspec:hu, doposud získaných: Buďte neústupní a 
zeJme~a nevs~upujte do žádného ministerstva. 
~ak, lak se situace vyvíjí, Rakousko čím dále 
b~ vice bude zeslabováno; také Německo. Po
razeny bud,ou. a v době, až budou poraženy, V 
nesmtte nes!1, ?dpovědnost za válku. Zde ? tom~, ro~ume!l Jako práci pro Rakousko. Ted~ 
na za~ny, zpusob koaliční ministerstvo. 

d 
Tlo Je ,tm~ důle~itější, že js~e dospěli k věcem 

a ekosahleho vyznamu. Nase vojsko konečně 
bY,Io povol:~o: Masaryk v Rusku dosáhl, že nám 
vlada.a VOJaCl (se souhlasem sovětů) pošlou do 
FrancIe 30.000 našich dobrovolníků Do A 'k 
0tie1 štefánik a od WHsona už d~sáhl p:~~~ 
re rutova~i a poslati české dobrovolník 
~o ~rancle: Dt;,. B:neš jedná s Italy o vydáJ 
c:~kych v zaJatcu a Italský vyslanec v Paříži ho 
upsbl, ,ze překáž:k podstatných nebude; Son
m~lOk sam kl~de Jen snadno vyplnitelné pod
mm y. Doufa~e, že na podzim budeme míti 
40-60.000 vOjáků ve Francii, nehledíc k naším 

~lli:~al~:;ictpl~ě ~í/de b!ak mkoje~ ~ak i ostatnich důstoj
cl b . , ,vyCVl (} re po racuJe a dá-li Bůh učiníme 

{O ~(}}l fracl pro osvobozeni našich obou zemí' .. 

bozrelgn~á yp0bou) dopisů jsou v Archivu národnfuo-os;;. 
1 v raze. 

*J Emil Ulrvch S Fr" bod Y' 20 21 T' Y J ." anCll za svo u sveta' strana 
- , ez ostatní hlavni zp , db' čerpány z Ul h k 'h ravy o o rovolnících jsou 

v Archivu nar' oryd~~hovy nl
bo

Y a z l,istinného materiálu 
~ o osvo zení. 

436 

dobrovolníkům v ruské brigádě ktera' v b" vl lk" v ,uz se lJe 
a me a ve e uspechy. 

N,a~e ak~e je dnes velmi rozsáhlá, Máme naše 
~ ml~10~y hdí dost slušně zorganisovány a Spo
J e~cl Sl, nás vávž!, že to dobře vedeme politicky 
\ ze mame ~oradek, Neuděláte-li vy politickou 
~ y~u, vyhrajeme to v každém případě. Zde . e 
Jeste .mnoho živlů, které by chtěly nějaký ko~
p:omls s Rakouskem, po případě mír, který by 
nam .nedal toho, co chceme. Každý váš kom
prom!s s Rakouskem byl by jim důvodem za
chran?vat ~a.kousko. Je naprosto nezbytno, aby 
se n~se pol~!lka navzájem doplňovala a abyste 
vy na~ v m~em nedesavuovali. Hlasování proti 
rozpoc:tu udelalo výborný dojem - pokračujte 
tak s~ale. Cí~em ?aším musí býti nezávislost na
pros.ta a o .ahanclch a konfederaci si rozhodneme 
N'ml. , To J,e naše s!anovisko, hájené důsledně. 

esmlte nas svým Jednáním desavuovat jinak 
~ycho~ ztrati}~ všechen kredit. Teď už s~ nedá 
nkat, ze nemuzete -mluvit, když poslanci šli tak 
daleko ve svých prohlášeních. 

J~nak naší práci se daří dobře. Máme zorgani
sovany dosti dobře zajatce ve Francii a začínáme 
s toutéž prací v HaHi, kde se nyní bude více pra
covat. Y Rusku je konečně pořádek. Prof. Ma
saryk Je tam od května a má opravdu úspěchy. 
Pracoval tam mnoho s Buchananem, Albedem 
!~omasem. a Vanderveldem. Byl v generálním 
stabu a Jednal o našem voj sku s ministry 
Lvovem a Ter~ščenkem. V našich vnitřních po
Il?'ěrech orga~lsačních učinil pořádek. V Ame
n~e vy~onah. naší lidé velikou práci. Poskytli 
nam ~b:rkaml mo~nost úspěšně pracovat a je 
skutecn~ nutno pb:~e uznat ohromnou jejich práci. 
Se S~ovak~ p.racujeme úplně ve shodě. 
. VOJenska SItuace je celkem dobrá. Ve Francii 
) e to, nej ~labší. ,~gličané a Američané jsou 
hla~m, nase nadeJe. Oběti Francouzů už jsou 
z?-a~n,:' .. P:oto by eventuální mír s Rakouskem 
radl pnJ!,h, ~?y ~končili válku rychleji. Je tudíž 
n~bv~zpec! neJ akeho kompromisu s Rakouskem 
vetsl, nez by se zdálo. Jediné, když vy vytrváte 
a ~udete nám o,!?omáhat dokazovat, že Rakousko 
drzet nelze, pUl dou až do konce. 
Dvě věci ještě i e nutno dodat: 

, Otázka slovenská bude příznivě vyřešena pro 
nas pod podmínkou, že vy neustoupíte. Zde je 
r~zhodně ná~ada pevná v tomto smyslu, sloučit 
n~s s~ Slovaky." aby nám dali více síly proti 
Nemc?m. Kdyz Jich neopustíte vy, zde jích ne
opush. 

Druhá otázka: kdyby snad vláda chtěla vy-
uži!, příl?a~u~iiri:hova, buďte naprosto klidni. 
N aSI pracl .. a, uspec~u spor o Diirícha nevadí. 
Nao~ak. Dunch mUSIl odejít, protože se zkom
l?romltoval starým režimem v Rusku' docela 
~e~o o~chod posílil naši situaci uvnitř i 'před ve
r':Jnosh francouzskou a zejména ruskou kde 
na~ vytýka~i ,naše styky s reakcí. Tož, kdyby 
y1ad!l a~ pohcle toho využívali proH nám, víte 
Jak Je treba na věc se dívat. . 

S~:nui,i t~dy: 1. Žádnou spoluodpovědnost. 
2. Z~d~e mm~sterstvo koaliční. 3. Neopouštět 
Slovaku. 4. Nejednat s Rakouskem o kompromis 
a nedesavuovat nás." 

Tato zpráva dobře vyznačuje - při tehdejší 
naší skrovné informovanosti o zákulisí - naše 
přání i obavy (ať už byly správné nebo ne
správné), názory i psychologické disposice. Do 

pokládána za vnitřní věc státu rakouského. 
V každém případě pražský Výbor žádá, aby hyl 
o této věci informován, jakož i o tom, jaký dojem 
deklarace učinila v zemích spojeneckých ... 

Prahy došla asi 25. července. 
K našemu vzájemnému zpravodajství mezi 

Prahou a Paříží chtěl bych při této příležitosti 
ještě něco dodat. Po válce jsem si u pražských 
přátel zjistil, které zprávy do Prahy skutečně 
došly. Došly téměř všecky. Byly také vesměs 
očekávány s dychtivostí a přijímány s radostí. 
Většina mi jich byla už za války potvrzenajjako 
zase my v Paříži isme potvrdili přijetí zpráv 
z Prahy. Od léta 1917 jsme opět měli přes Švý
cary (a také přes Holandsko) spoj ení nepřetržité 
a jisté (skrze pp. FiUu a RoMu-Houkala) i z jara 
1918 spojení fungovalo velmi rychle. takže do
hodováni bylo celkem snadné. Měl jsem v Pa
říži dojem, že Národní výbor v Praze postupuje 
v těchto dobách souhlasně s námi také právě na 
základě tohoto stálého styku. Měl jsem aspoň 
od dra Šámala zprávy, že on a dr. štěpánek 
v užším pražském kruhu, připravujícím even
tuální revoluční akci, naše zprávy pravidelně 
odevzdávají, od něho nám zprávy a přání ozna
mují a celou svou práci doma v rozhodujících 
vrstvách politických s naši činností v zemích spo-
jeneckých koordinují. 

Tomu ostatně nasvědčují některá důležitější 
poselství, jež jsem dostal v této době z Prahy. 
Tak dříve, než došla má zpráva ze dne 12. čer
vence do Prahy, dostal jsem v Paříži dne 17. čer
vence z Prahy vzkaz, jenž se cestou křižoval se 
vzkazem mým a jenž v jistém směru byl odpo-

Tato zpráva a další události doma nás uklid
nily; naše obavy nebyly oprávněny. Zásluhu 
o to jsme přikládali v neposlední řadě také 
zprávám, které přinesla ze Stockholmu delegace 
sociálnědemokratická o mezinárodní situaci a 
o celé naši akci. Spojenecké veřejnosti vykládali 
jsme pak amnestii, když byla potom císařem 
udělena, jako doklad slabosti a rozvratu řiše, 
který ještě zesílí její obtíže. Potvrzoval nám to 
i nezdar císařova úsilí o nový parlamentní ka~ 
binet koaliční, které se setkalo s výslovným od
mítnutím Českého svazu, a rozhodný postup, 
který Svaz zachoval i proti nové úřednické vládě 
Seydlerově (jmenované dne 30. srpna 1917 
s úkolem, aby uskutečnila revisi ústavy se za
chováním státní jednoty), i když jsme věděli, 
že v českém táboře j sou těžké spory o posiupu 

vůči nf. 
Naše práce ve spojeneckých zemích nebyla za 

těchto poměrů celkem rušena většími obavami. 
Návrat posl. Klofáče k vedení strany a jeho 
nová účast ve vídeňském parlamentě od 25f září 
roku 1917 v čele Českého klubu státoprávního 
(utvořeného poslanci stran mladočeské, národně
sociální, státoprávní a lidovopokrokové dne 
26. září 1917), ovládnutí strany mladočeské 
drem Rašínem, zvolení poslance Habrmana 

vědí na moje zprávy. 
Tento vzkaz, dodaný z Prahy panu RoMovi a 

jím v definitivní formě v Ženevě formulovaný, 
obsahoval mezi jiným tato hlavní politická sdě-

předsedou klubu sociálnědemokratického dne 
18. října 1917 a konečně pokus o zřízení veliké 
městské strany, české státoprávní demokracie, 
s programem výslovně protirakouským, to vše 
nám postupně ukazovalo, jakým směrem půjde 
další vývoj doma, a zaručovalo, že příště obě 
součásti naší národní politiky, domácí i zahra
niční, ponenáhlu splynou i na venek v jednu 

lení: 
"Z nutnosti pokud možno nejužší spolupráce 

mezi pražským Výborem a osobami. které 
v zemích spojeneckých řídí akci pro osvobození 
národa československého, češfí političtí vůdcové 
pomýšlejí posílati čas od času zprávy o poli
tické situaci v Čechách, o učiněných rozhod
nutích atd. Naproti tomu si přejí dostávati abso
lutně zaručené zprávy o učiněných zákrocích a 
výsledcích-, kterých bylo zahraničními organi
sacemi dosaženo, aby takto mohli říditi další 
postup Výboru v Praze. Každá instrukce, došlá 
ze zemí spoj eneckých bude tudíž vítána. 

Z novin víte o deklaraci, která byla učiněna 
na říšské radě a kterou zástupci českého národa 
reklamuji znovuzřízení nezávislého státu česko
slovenského. Všecky politické strany české jed
notně rozhodly učiniti toto prohlášení, jehož 
jest hlavním. cílem, aby v zemích spojeneckých 
byl uslyšen hlas národa českého. Za nynějších 
okolností, zejména vzhledem k válečnému stavu, 
nebylo možno prohlásiti otevřeně na říšské radě, 
že národ český rozumí reklamovanou nezávis
lostí odloučení od monarchie. Političtí vůdcové 
čeští j sou toho názoru, že v okamžiku jednání 
mírových otázka česká bude projednávána jako 
otázka evropská a že spojenci nesvoli, aby byla 

linii. 
Po bolševické revoluci v Rusku a po prvním 

pokusu o sjednání příměří mezi Ruskem a 
ústředními mocnostmi přišla příležitost, aby to
muto domácímu vývoji byl dán jasný veřejný 
výraz, který doma i za hranicemi přinesl své 
dobré ovoce. V nabídce míru, učiněné bolševiky 
ústředním mocnostem, výslovně se mluvilo 
o míru bez anexí a kontribucí a o míru podle 
principu o sebeurčení národů. Ministerský před
seda Seydler, mluvě v parlamentě o jednání 
s bolševiky, prohlásil, že vláda rakousko
uherská přijala nabídku k jednání o mír s pod
mínkou, že bude navzájem upuštěno od jakého
koli vměšování obou stran do vnitřní organisace 

států. 
český svaz dobře pochopil, oč i de, a už dne 

4. prosince v delegacích žádali poslanci Klofáč 
a Staněk, aby vláda k jednání přibrala. zástupce 
neněmeckých národů a aby se jednání vedlo na 
základě principu sebeurčení národů; o totéž 
žádal pak oficiálně Český svaz s poslaneckým 
klubem jihoslovanským. Když pak přesto bylo 
v druhé polovici prosince sjednáno příměří a 
když se začalo jednati o definitivním míru, učinil 
ministr Czernin v Brestu Litevském proti stano-
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visku ruské delegace o sebeurčení národu projev 
který krajně pobouřil neněmecké národy.*) , 

Této p~í!,,:žitostí c~opili se pražští politikové, 
aby podmhh mohutny protest proti politice říše 
a tak došlo ke svolání generálního sněmu čes~ 
kt.~h ze~í do Prahy na den 6. ledna 1918, jenž 
pnJa~ ~na~ou ~eklarací třikrálovou:') Národ se 
tu hlasl vyslovne a rozhodně o svou státní samo
statnost v historických zemích s připojením Slo
venska, zdurazňuj e princip sebeurčení národu 
v o~om revol~~ní;n smyslu, jak jej prohlásilo 
nove Rusko, zada zastoupení rakouských ná
rO,du na, :nírové k~nferenci a pokládá všeliký 
mrr, ,ktery. by nepřmesl národum svobody, jen 
za vychodlsko nových těžkých boju. Projev ne
~luví o říši a dynastii; jen katolíkum byl učiněn 
ustu~ek odvoláním na předcházející prohlášení 
Českeho svazu ft. j. na prohlášení z 30. května 
1917, v němž se žádala státní samostatnost 
v rámci říše) . 

Veřejnost domácí i my za hranicemi jsme pře
hlíželi tento ústupek a pokládali projev ze 
6. ledna za první projev skutečně revoluční 
který je s námi plně solidární. Jeho zabavení ~ 
pak jeho odmítnutí Seydlerem ve sněmovně dne 
22. }ed~a 1918, konstatující výslovně, že v něm 
ner:1 am. p.?tuc~y po celostátní a dynastické pří
slusnosh ceskych zemí a českého národa a že 
se v ~ěm ~olá po v~uver~nitě národa proti říši, 
prospelo nam v naSl akc1 v míře nemalé. 
B~í ~ezi Ví~ní a Prahouvveden byl nyní zcela 

ot~~:en~ a .~res to. že ceský svaz a česká 
oÍlclalm pohhka zachovávaly jisté formy, aby 
se. ;tevydaly . v ~.bytečné persekuce. zejména 
~mstr .czerD:m n~lak si nezakrýval skutečnosti, 
ze by Jeho Jednaní se Spojenci (a jmenovitě 
s W llsonem, na D:ěj ž se chystal po proj evu 
z 8. ledna se obrátiti) ,prohlášení tohoto druhu 
m,o~la ?ýti nepřímou překážkou. Věře po sjed
n~m ml:u na ~chodě a po připravené ofensivě 
n;mecke na zapadě v konečně vítězství ústřed
mch .mocností ,a soudě patrně, že je nutno zakřik
nouh. podobne pokusy jednou pro vždy, pro
mluvd dne 2. dubna 1918 řeč, v níž jak jsem 
lIZ pověd~lf, o!'rátil se. vs, neobyYklou' prudkostí 
proh v do~acl 1 za~ramcm akcI československé. 

. ltec. mela pro neho osudné následky za hra
mcem1; stala se však také i naší politice domácí 
podně~em, aby učinila další krok dopředu. 
Czernm se pokusil učiniti rozdíl mezi vtidcí ná
r,?da, kteří dělají politiku proti říŠÍ, a českým 
l!de:n' který prý zustalloyální a rakouský. Poli
h~ke kruhy 1?ražské, aby ukázaly jednotu celého 
nar~da proh Vídni a proti politické Czerni
nove, svolaly, pozvavše také Jihoslovany na den 
1~. dubna 1918 do Prahy, zvláštní manifestaci 
v~ec~ vr~tev ~eského národa, při které byla 
VS~tn1, za~tupc~ n~,roda slavnostně vykonána 
zna~a narodm pnsaha, ústy Aloise Jiráska 
nadseně a dojemně potvrzující dosavadní pro-

*), V to~to prohlášení ze dne 25. prosince 1917 se 
pra.,;-:, .. Ota~k~ státní příslušnosti národních skupin, ne
II!ajlClCh st atm samostatnosti, nemůže býti podle stano
VISka ~ocností čtyřspolku upravena mezistátně. Otázka 
tadbu~lz V daném případě každým státem řešena s ná
ro y Jeho samostatně cestou ústavní." 

'.j Její znění viz v díle IHb. 
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jevy ,a zav~~ující všechny členy národa, aby ne
~st~h v bOjl, dokud nebude dosaženo cíle, obsa
zeneho v dosavadních projevech. 

Du?nový proje:r byl ~r<: nás v cizině jakýmsi 
~ezmkem. <?zer~mova rec zasadila říši těžkou 
ranu ?- ?~?Jencu a doma opravou celý národ 
odpovlda Jl nepokrytým vyznáním revolučního 
programu. 

Vývoj doma je psychologicky a mravně do
konan. ~xní .půtd~ už jen o skutečný hmotný 
ro:k!a? n~e, }enz Jl automaticky dovede kusku
tec~,,:mv pnnClpu sebeurčení. Pro zdar naší práce 
v Clzme nebylo nám po této stránce více potřebL 

Za, této .situace jsme však s radostí pozdravili 
prym pro) ev slovenský v Liptovském Svatém 
~lk~láši . z 1. květ!la 1918, konaný z podnětu 
ar~ S:ob~ra ~ vol~Jící po uznání principu sebe
urcen~ narod~ "melen za hrankami našej mo
!1archle, ~.le 1 národov Rakúska-Uhorska, tedy 
1 ~o~skeJ v~tye československého kmeňa". Uvá
del~ J.sm: J":J :~, dokl.ad, že ! Slováci jdou 
s naml a ze Sl preJ1 proh Maáarum českosloven
ského sjednocení. 

, ~ tak bych chtěl učiniti z celého toho vývoj~ 
zaver: 
~ě~íc duben roku 1918 byl pro boj o sebe

urcem rakousko-uherských národů také uvnitř 
říše rozhodující. Pro Čechy znamenal - s dal
ší~i slavnostmi květnovými - vrchol odboje. 
JIhoslované šlí s námi paralelně a solidárně a 
Poláci pokládali své odloučení od říše už tak 
jako tak za jisté. To, co se dělo dále události 
z dubna jenom už výrazněji potvrzovalo a zdů. 
razňovalo. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. ll. 
Praha 1927. 

Uznáni Národní rady Francií. 

Za této situace j sem tím více usiloval o to, 
aby francouzská vláda sama bez ostalních 
~pl~ila slib zvláštního prohlášení. Po neuspoko
J:m se společným prohlášením Spojenců pro 
v~~c~y potlačené národy rozhodl jsem se defi
mhvne zanechat těchto snah a dosáhnouti uznání 
odděleně aspoň pro nás samé. Konali jsme tudíž 
v sekretariátu Národní rady tím pilnější pří
pravy k slavnostnímu odevzdání praporu našemu 
21. pluku. Pláne~ francouzské vlády bylo, aby 
p~esldent, rep~b!lk>; pro~esl při této příležitosti 
vrznazr:ny pohh~ky proJ~v. Jímž by se Francie 
zavazne postavlla za Ideu československého 
státu. 

Přija! jsem ~děčn? francouzský plán, který 
byl v teto forme take smluven a už uskutečněn 
~ro armáduvpolskou,. ale měl jsem hned dojem. 
L.e. to n~sta~l po udalostech na konferenci ver
sallleske. Mimoto rozuměl jsem vždy slibu Clé
menceauovu z dubna 1918 poněkud jinak. Ne
chtěl jsem tudíž zustati jen na ryzí manifestaci 
byť ,propaga~ně i politicky. duležité; chtěl jse~ 
d?sahnout zavazneho pohhckého a diplomatic
keho aktu odpovědné vlády, který by nám dal 

definitivní a závazné plné uznání národní ne
závislosti a suverenity. Po posledním nezdaru 
s kolektivním prohlášením mocnosti na konfe
renci versailleské chtěl jsem míti více: kromě 
řeči presidenta republiky ještě slavnostní pro
hlášeni francouzské vlády ve zvláštním diplo
matickém aktu, k němuž by se pak připojili 
ostatní Spojenci, především Anglie a HaHe. Tím 
by byla nahrazena kolektivní deklarace spoje
necká, i íž jsme dosud nemohli dosáhnouti. 

Manifestace, určená puvodně na první polo
vinu června, byla odložena pro jednání na kon
ferenci versailleské a pro nedokončené přípravy 
k naší manifestaci s naší i francouzské strany 
na den 30. června. 

Otázka, čeho má býti dosaženo v projevu 
francouzském, byla předmětem dost dlouhého 
a podrobného jednání v zahraničním minis
terstvu s tehdejším šéfem politické sekce, De 
Margeriem, a s pozděj ším generálním sekre
tářem zahraničního ministerstva, Filipem Berthe
lotem, zplnomocněným ministrem Larochem a 
sekretářem Degrandem, kteří se všichni po celou 
dobu naší práce v Paříži osvědčili jako nej
oddaněj šÍ, účinní a· významní přátelé naši věci. 
Své jednání s nimi shrnul jsem pak v přípise 
ministerstvu, v němž j sem žádal, aby byly 
v deklaraci obsaženy tyto body: 

a) Uznání naš.ich historických práv na stát 
v jeho historických hranicích a odvoláni na 
odpor našich vojáků, našeho lidu a našich poli
tiku za války proti Rakousko-Uhersku. 

b ) Výslovná zmínka o Slovácích, aby bylo 
jasno, že j de také o zničení jednoty uherské a 
o sloučení slovenského území s ostatními histo
rickými zeměmi v jednotný stát československý. 

cl Uznání Národní rady jako představitele 
suverenity celého národa, tak aby vynikla jasná 
představa, že se buduje ponenáhlu českoslo
venský stát se všemi svými atributy a že Ná
rodní rada je první součástí jeho příští vlády, 
jež jednou bude vytvořena ve vlasti. 

d) Uvedení naší otázky ve vztah s Jihoslo
vanskem a Polskem, aby byl tím více zdurazněn 
mezinárodní význam tohoto aktu a aby solidarita 
všech tří národu v boji proti habsburské říši více 
'vynikla.") 

*) V tom smyslu napsal jsem zahraničnímu ministru 
Pichonovi tento dopis - připojuje k němu zároveň 
v témž směru naskizovanou deklaraci, - jejž jsem dne 
5. června odevzdal Degrandovi: 

V Paříži, dne 5. června' 1918. 
Pane ministře, 
Mám čest zaslati Vám přiloženě text navrženého pro

hlášení. Vyjadřuje spíše jen myšlenky, které bych rád 
viděl v prohlášení uvedeny, a ponechávám plně Vašemu 
rozhodnutí otázku &ormy. Představoval jsem si vždy, že 
jasnému a přesnému prohlášení, obsahujícímu uznánI' 
samostatnosti zemí českých (bez závazku bojovati až do 
posledního vojáka), měl by předcházeti historický výklad 
o čÍ'nnosti Čechoslovák1i za války doma i v zemích spo
ímeckých; prohlášení bylo by pak lo~ickým důsledkem 
tohoto výkladu. Tento krátký historický souhrn našeho 
hnutí obsažen je v dossi'et', jež jsem Vám odevzdal a 

Na první pohled je patrna dalekosáhlost po
žadavků, které jsem tu vyslovil. Probíral jsem 
je v ministerstvu několikrát v celku í podrob
nostech a jednou jsem je odůvodňoval Pichonovi 
samému. Byli si dobře vědomi jejich politického 
dosahu, stejně tak jako já sám. A tehdejší poli
tické události, jasný už neúspěch německé ofen
sivy a očekávaný veliký obrat na frontě ve 
prospěch Spojencu dával jim zvláštní reHef. Ode 
mne to byl projev jistoty, že válku vyhrajeme, 
přes to, že se i za jednání uvažovalo několikrát 
o tom, zdali už je příhodná doba, s věcí tak da
lekosáhlou vyraziti definitivně na veřejnost. 

Proti mým požadavkum mělo totiž Quai 
d'Orsay až do posledních chvílí před manifestací 
některé námitky. Krátce po versailleské konfe
rencí odevzdáván byl, jak jsem se již zmínil, 
slavnostně také prapor armádě polské ve 
Francii; při té příležitosti proslovil president 
R. Poincaré řeč o osvobození Polsky, vláda však 
žádného diplomatického aktu Poláktim nedala. 
Bylo tudíž vládě těžko dáti nám kromě projevu, 
jejž i při této příležitosti měl prosloviti pre
sident republiky, nějaký dalekosáhlejší akt, 
jehož se od Francie nedostalo Poláktim. 

Odmítal i sem tuto argumentací výkladem 
ústním i písemným, dokazuje na Quai ďOrsay, 
že naše situace je jiná. Uváděl jsem, že krátce 
před slavností odevzdáni praporu polské armádě 
ve Francii učinila spojenecká konference kolek
tivní projev, jenž Poláky plně uspokojil a který 
je politicky závazný a dosah má veliký. 
Slavnost odevzdání praporu polské armádě a 
řeč presidenta Poincaréa byla jen doplňkem a 

připraveni byU násiHm Habsburků a Němců a že Francie 
uznává tato historická práva. 

2. Zdůraznění odporu národa za války a odmítnutí 
našich vojáků, bíti se pro Rakousko-Uhersko. 

3. Zmínku {) prohlášeni poslanců ze dne 6. ledna, 
13. dubna a 16. května, v nichž vždy slavnostním způ
sobem vyj adřova.H svůj integrální program. 

4. Zmínka, že Slováci mají býti! sjednoceni s Čechy 
ve státě československém, který se skládá. ze čtyř histo
rických provincii: Čech, Moravy, rakouského Slezska a 
Slovenska. 

5. Bylo by doMe mluviti o politické organisaci v cr-
zině {o Národní radě zemi českých a slovenských} a 
o našem vojsku u Spojenc1i. 

6. Mimoto bylo by dobře, hlavně se zřetelem na ra
kouské Poláky, prohlásiti, že Francie je jista, že velmi 
úzké vztahy se vytvoří mezi námi a Poláky, tak jako 
již existují mezi námi a Jihoslovany. 

7. Nejdůležitější věcí by bylo, pojmouti prohlášení 
v takové formě, aby se v Rakousku vzbudil dojem. že 
zde na spojenecké půdě utvořen byl stát, jehož činnost 
počiná se organisovati - vzbuditi představu čehosi kon
kretního a přesného. 

Nadejde jistě den, kdy všechno se pozdvihne u nás, 
a naším plánem bylo vždy, býti připravenu pro tento oka
mžik tak, aby naše N árooní rada zde mohla hýti po
kládána za delegaci provisomí vlády u nás, nebo Za část 
té vlády, jež jednoho dne bude integrálně u nás, ustavena. 
Tímto způsobem mohli bychom vykonávati u nás roz
hodný vliv na události, tím spíše, že zde budeme min 
národní vojsko. . 

Dovolil isem si. pane ministře, dáti Vám tyto indikace 
a prosím Vás, abyste laskavě plně mnou disponoval, 
bude-li třeba nějakých vysvětlivek k těmto věcem. 

o němž jsem s Vámi měl čest hovořiti dnes dopoledne. 
V každém případě je nanejvýš důležito, abý prohlá

šení _ má-li míti skutečný význam u nás v čechách -
obsahova.lo tyto věci: 

1. Přesnou a jasnou zmínku, že Čechoslováci byli 
po mnohá stoleti samostatní, že o tuto. samostatnost 

Račte přijmouti, pane ministře, výraz mých uctfvých 
a oddaných citů. 

Jménem Národní rady zemí českých a slovenských! 
Generální sekretář: 
Dr. Edvard Beneš. 
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potvrzením projevu versailleského. Tak to aspoň 
posuzuje mezinárodní veřejnost. Versailleská 
konference však bez naší viny přes to, že byl 
očekáván a nám vlastně slíben projev pro nás, 
ťro spory o Ji~oslovany neučinila ani pro 
c~~~oslováky prOjevu toho významu, jako jej 
ucmlla pro Poláky. Bylo by tudíž nyní povin
ností Francie, aby dodala svým zvláštním zá
v,:zným projevem a diplomatickým aktem pra
veho významu slavnosti odevzdání praporu naší 
armádě i projevu presidentovu. Zároveň. jsem 
zdůrazňoval, že zakročím u Anglie a Italie a že 
by francouzská vláda měla učiniti totéž, aby se 
oba státy připojily k manifestaci. Uznával jsem 
,ovšem ve,liký význam řeči presidenta republiky, 
ale soudll Jsem, že by sama neměla toho vý
ztlamu, který by ten akt měl míti. 

Zásad?íbo odporu proti deklaraci nikdy ovšem 
nebylo. slo vždy jen o vhodnou chvíli a o věci, 
které v ní budou a které v ní ještě snad býti ne
mají. Přesné znění deklarace projednával jsem 
ještě dne 26. června dlouze se sekretářem De
grandem. Dne 27. června povolal mne konečně 
Degrand znovu na Quai ďOrsaYi předložil mi 
k souhlasu znění, které mi zamýšlelo minister
stvo zaslati jako znění konečné. Slavnost ode
vzdání praporu sama byla připravena ke dni 
30. června na frontě u Darney v Alsasku. 

Den před odjezdem na frontu dne 29. června 
ministr Stephen Píchon poslal mi jako tajem
níku Národní rady podle úmluvy tuto památnou 
deklaraci: 

"Pane generální tajemníku, 
Ve chvíli, kdy 21. pluk střelecký - první to 

jednotka samostatné armády československé 
ve Francii - přijímá svůj prapor, chystá se 
opustiti své tábory a obsa4iti frontový úsek 
uprostřed svých francouzských bratří ve zbrani, 
vláda republiky, jsouc svědkyní Vašeho úsilí a 
Vaší oddanosti k věci Spojenců, považuje za 
spravedlivé a nutné prohlásiti práva Vašeho ná
roda na samostatnost a uznati veřejně a oficiálně 
československou Národní radu jako nejvyšší 
orgán, spravující veškeré zájmy národa a jako 
první základ příští vlády československé. 

Po dlouhá století těšil se československý 
národ jedinečnému blahu samostatnosti; byl 
o ni oloupen násilím Habsburků, spojenců to 
německých knížat. Historická práva národů jsou 
nepromlčitelná. Na jejich obranu bojuje pravě 
se svými Spojenci napadená Francie. Věc Čecho. 
slováků jest ji zvláště drahá. Francie nemůže 
zapomenouti projevu pražského ze dne 8. pro
s~nce 1870; tím více nemůže zapomenouti odporu 
hdu a odmítnutí voj áků boj ovaH za věc Ra
kousko-Uherska, hrdinství to posvěceného krví 
tisíců vlastenců. 

Slyšela v·ýzvu českých poslanců ze dne 6. ledna, 
13. dubna a 16. května. 
Věrna jsouc zásadám úcty k národnostem a 

zá~~dám o. osvobození utiskovaných národů, 
vlada repubhky pokládá za spravedlivé a odů
vodněné nároky národa československého a vy-
---I--

*J Viz v knize dokumentti. verbální notu podanou 
~~u dne 26. června 1918 francouzskému zahraničnímu 
numsterstvu. 
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nasnaží se nejvýš usilovně, aby v dané chvíli 
uplatnila Vaše tužby po samostatnosti v histo
rických hranicích Vašich zemí, konečně vybave
ných z utiskovatelského jha rakousko-uherského. 
}~s! m~ potěšením, pane generální tajemníku, 

ucmli! Vam toto prohlášenI, Vaše city odlesk· 
to citů Vašich krajanů, jsou mi zárukou' šfastné 
budoucnosti Vaší vlasti. 

Jménem vlády Republiky vyslovuji nejupřím
nější a nejvřelejší přání, aby československý 
stát .. spo!ečným úsilím všech Spojenců v těsné 
SPOJItost! s Polskem a se státem jihoslovanským 
stal se nepřekročitelnou hrázi proti útokům 
germánským a činitelem míru v Evropě znovu 
vybudované podle spravedlnosti a práva ~árodu. 
Račte přijmouti, pane generální tajemníku. 

výraz mé hluboké údy. 
S. Píchon." 

Pamatuji dosud, jak mohutně pusobila na mne 
nota Pichonova, když mi byla dne 29. června 
o 1. hodině v poledne doručena. Četl jsem v roz
rušení opět a opět slova: II Vláda republiky vy
nasnaží se nejvýš usilovně, aby v dané chvíli 
uplatnila vaše tužby po samostatnosti v histo
rických hranicích vašich zemí ... ", četl jsem 
opět a opět slova, uznávající naše práva, vyslo
yující přání a závazky vlády francouzské, uzná
vající naši činnost, úsilí a boj. A říkal jsem si 
v duši, že jednu velikou etapu boje, boje vítěz
ného, máme za sebou.") 

Stejně rozhodně a určitě bylo projeveno sta
novisko francouzské vlády k naší samostatnosti 

*l Předseda československé Národní rady, prof. Ma
sD.ryk, telegrafoval hned, jakmile obdržel ve Washing
tonu znění tohoto dokumentu, ministru Pichoriovi toto 
poděkování: 

Pane ministře, 
Spěchám požádat Vás, abyste vyjádřil pq:esidentu Re

publiky naše nejsrdečnější díky za šlechetné stanovisko, 
zaujaté uznáním naší Národní rady za representanta bu
doucí vlády státu československého. 

Stejný dík vyjadřujeme Vaší Exelenci. 
Francie první tím uznává důležitost státu českosloven

ského pro organisaci Evropy východní a Evropy vůbec. 
Francie první slí.bila pomoc našemu národu a ona do
držela slib svůj na konferenci, která stanovila cíle války 
v nótě presidentu Wilsonovi. Opětně je Franci~ prvním 
státem, který prohlašuje slavnostně právo našeho národa 
na samostatnost. 

Tato proklamace v jasných výrazech znamená rozbití 
Rakouska-Uherska, omezujíc tím Německo na jeho 
vlastní síly. Nezávislý stát československý obsahuje 
v sobě a posHuje spojení a svobodu Poláků, Jihoslovanů 
a Rusínů. Rozbití Rakouska-Uherska je nezbytné pro 
!ta1ii a pro její. spravedlivé cíle národní. Nezávislý stát 
ceskoslovenský Jest rozhodnou ranou, pochovávající pan
germánský cíl Berlin-Bagdad. Hráz pq:oHgennánská tvo~ 
řená státem československým, Polskem, Jugoslavií: Ru
mUl!skem a. !talií, )est zároyeň nejlepší pomocí Rusku 
a Jeho mllym narodům, Jsoucím nyní pod spárem 
všeněme~kým, který se snaží zajistiti si tím cestu k Bag
dadu nejen přes Prahu, nýbrž také přes Kyjev a Černé 
n:?ř~. ~dděleno od Němců a Madaru, může se Rusko vy
Vljeb, JSouc také chráněno před přímým zakročením 
Německa. 

Prohlašujíc nezávislost čechoslováků, dala Francie 
nejen důkaz své politické prozíravosti, ale také své šle
chetnosti, prav~h()l to opaku malicherné, nenasytné a bez
ohledné politiky. německé proti bezbrannému Rusku. 

Sláva Francii, vlasti evropské demokracie! 
Předseda Národn! rady československé. 

T. G. Masaryk. . 

v řeči presidenta Poincaréa. K tomu projevu 
chtěl bych připojit jen několik málo poznámek. 

Řeč Poincaréova byla vrcholem slavnosti 
odevzdání praporu našemu 21. pluku, daru to 
města Paříže. Slavnost sama měla ráz politicko
vojenský. Účastnili se jí kromě presidenta re
publiky ministr zahraničních věcí Píchon, mi
nistři Leygues a Lebrun, zástupce Clémen
ceauův, voj enští zástupci spoj enečtí, řada našich 
francouzských přátel, zástupci města Paříže 
(E. Gay), generál Castelnau, generál Janin a j. 
Za Národní radu jako vrchní a politický orgán 
našeho hnutí promluvil jsem prosby k vojákům 
nejprve já, načež následovala řeč presidentova. 

Příprava k této slavnosti, jednání o Pichonově 
notě i o podrobnostech obřadu, slavnostní odjezd 
na frontu v presidentském vlaku, oficiální 
pocty, jichž se tu dostávalo členu Národní rady 
jako suverénního orgánu nad národním vojskem, 
projev presidentův, rozhovory s Poincaréem, 
s oběma ministry, s generály a spojeneckými zá
stupci vystupují dosud velmi živě v mých vzpo
mínkách. Bylo to po prvé, kdy jsem se v boji 
o naši samostatnost dostal do této oficiální si
tuace, která ze mne jaksi vytvořila představitele 
samostatného státu. Dojmy byly příliš silné, 
abych nebyl upevňován v přesvědčení, že vše je 
rozhodnuto a že i e to už znakem, dokladem, zá
rukou dosaženého vítězstVÍ, že se to už nemuže 
nepodařit, že už Francie nemůže zpět. 

Tak celý památný obřad v Darney dne 
30. června, pohled na vlnící se řady našich vo
jáků, defilujících před presidentem, ministry ge
nerály a před námi Čechoslováky a přísahajících 
s vytasenými šavlemi důstojníků a zdviženými 
prsty pravé ruky vojáků, že se chtějí vrátit svo
bodni domů, anebo zůstati mrtvi na francouz
ském boj išti, dodnes ve vzpomínkách mi vyvo
lává obrazy vzrušeného znovuvstání porobeného 
národa. Prožil jsem podobné chvíle znovu na 
italském boj išti v tyrolských Alpách na po
čátku měsíce října 1918 a na frontě v Champagni 
v armádě generála Gourauda, když jsem dne 
8. listopadu přišel navštívit naše vojáky, boju
jící u Terronu. V Darney jsem po prvé cítil bez
prostředně jistotu vítězství, v Alpách nad Rove
retem tušil j sem blízkost konce habsburské mo
narchie, u Gourauda oznamoval jsem vojákům, 
že jsme boj o svobodu vyhráli a že se mají při
pravit k cestě do svobodné vlasti ... 

Nechci v rámci tohoto výčtu historických faktů 
z doby boje o svobodu do široka oceňovat 
význam tohoto diplomatického aktu francouzské 
vlády. V řadě úplněj ších politických a právních 
uznání spoj eneckých byl to akt první a tím snad 
znej duležitěj ších j sloužil mi, jak dále uvidíme, 
jako Východisko k dosažení dalších diplomatic
kých aktů, právně ještě závažnějších. 

Prakticky ve svých důsledcích, když ne s hle
diska ryze. právního. bylo to uznání samostat. 
nosti národa a Národní rady jako jeho vlády. 
Chvíle, ve které mi dokument byl z Quai ďOrsay 
doručen, náležela·k nejkrásnějším chvílím mého 
života, 

Jak už bylo uvedeno, šlo mi tehdy o více, než 
o prohlášení jenom francouzské. Majíce stále 
na mysli nutnost jasné formulace společné poli
tiky Spojenců a obávajíce se stále' r~zličných 
mírových manevru s Rakouskem, hledaH jsme 
dále cestu k tomu, abychom přece jen zavázali 
Spojence solidárně, když ne přímo; tož aspoň 
nepřímo, ke společné politice proti Rakousko
Uhersku. Hledě k dosavadním nezdarům snah 
o kolektivní prohlášení všech Spojenců pro 
všechny potlačené národy, omezil i sem svůj plán 
nejprve jen na kolektivní prohlášení pro Česko
slovensko. Když selhalo i to, jak uvidíme dále, 
zaujal jsem taktiku akce oddělené: dosahovat 
uznání od Spojenců jednotlivě a postupně, vy
nucovat úspěchy, dosaženými u jednoho, po
dobné závazky u spojence druhého. Tato taktika 
vedla konečně k cíli:) 

žádal jsme tudíž v osobním jednání a také 
v uvedené již notě ze dne 26. června francouzskou 
vládu, aby při manifestaci pro Československo 
vyzvala také ostatní spojenecké státy, aby se 
v něj aké formě, nej lépe výměnou manifestač
ních depeší, připoj Hy k manifestaci francouzské 
a tím přijaly za své všecko, co právě učinila 
Francie. Důvodem jsem uváděl, že připojení 
Anglie je dostatečně připraveno, neboť vedle 
slibu ústního i list ministra Balfoura ze dne 
3. června, zaslaný Národní radě, výslovně na
značu je, že Velká Britanie poskytne Česko
slovensku týchž uznání jako ostatní Spojenci. 
Nečekal jsem, že by Londýn dělal obtíže po 
mých květnových rozhovorech s Balfourem a 
lordem Robertem CecHem a po našich jednáních 
o dopravě sibiřského vojska v Londýně. 

Co se týče ltaHe, věděl i sem sice z posledního 
rozhovoru s Orlandem a Sonninem, že z důvodů 
svého sporu s Jihoslovany nezmění svého stano
viska ke kolektivnímu prohlášení Spoj enců pro 
všecky národy říše habsburské, pokládajíc je 
pro sebe za prej udiciální. Doufal j sem však, že· 
právě se zřetelem k tomuto rozhovoru v prostém 
připoj ení k manifestaci francouzské i en pro 
věc československou nic podobného vláda italská 
spatřovati nebude. 

Francouzské zahraniční ministerstvo dalo mi 
souhlas k navrženému postupu. Bylo tudíž smlu
veno dne 27. června 1918 s De Margeriem a De
grandem znění telegramů, které byly poslány do 
Londýna a do Říma. V těchto depeších fran
couzská vláda oznamuje oběma Spojencum, co 
hodlá v nejbližších dnech učinit pro českoslo
venskou věc, a žádá je, aby se svými projevy 
při příležitosti odevzdání praporu českosloven
skému vojsku na francouzské frontě připojili ku 
projevu presidenta republiky. 

Zároveň i sem se v této věci obrátil na brit
ského velvyslance lorda Derbyho a italského 
Bonina Longara. Žádal jsem jich o přispění 
u jej ich vlád, o podporu naší žádosti v Londýně 
a v Římě. O akci, spojené se slavností odevzdaní 

*) Upozornil jsem již výše na to, že kolektivní, ale 
politicky nezávazný projev vojenského charakt~ru ~o 
naše vojsko v Rusku byl učiněn dne 4. června 1918, jímž 
spojenečtí zástupci prohlásili československou annádu 
v Rusku za součást annády spojenecké. Politického do
sahu na západě zatím tento projev neměl. 

441 



praporu, o prohlášení vlády francouzské a o při
pojení se kabinetů londýnského a římského jsem 
podrobně informoval také amerického vel
vyslance Sharpa a jeho legačního radu Frazera. 

Britská vláda, plníc slib, daný Balfourem, od
pověděla hned francouzské vládě zvláštním pro
jevem, zaslaným ministrem Ba1fourem ministru 
Pichonovi a došlým dne 1. července. Projev zněl: 

"Vláda jeho Veličenstva přeje si připojiti se 
plně k citům, vyj ádřeným tak obdivuhodně 
v řeči presidenta Republiky. 

Odevzdání praporu při dnešní slavnosti jest 
více než zajímavou událostí vojenskou a netýká 
se pouze Čechoslováků. 

Má význam politický daleko většího dosahu, 
neboť representuje etapu ve velkém zápase za 
svobodu a bezpečnost malých národů, a to 
zvláště těch, kteří ve všech částech rakousko
uherského mocnářství žijí pod tyranstvím cizí 
menšiny. 

Tato veliká věc zajímá všecky Spojence, a my 
se těšíme myšlenkou, že po jeiich boku se octnou 
nejen Čechoslováci, nýbrž také Jihoslované a 
Poláci, bojující statečně za věc svobody. 

A. J. BaHour." 
Depeše í e odpovědí na Pichonův telegram, 

který měl obdobný obsah velmi jasný a zá
vazný.*) 

Telegram Balfourův měl pro nás další veliký 
politický význam, neboť to byl druhý důležitý 
anglický projev pro nás: jednak ukazoval, že 
Anglie trvá na své zaujaté politické linii, jednak 
dodával zvláštního důrazu deklaraci fr~"1.couz
ské, zdůrazniv, že francouzská. manifestace zna
mená etapu ve velkém zápase za svobodů ra
kousko-uherských potlačených národů, že tento 
zápas je otázkou všech Spojenců a že britská 
vláda doufá, že za Čechoslováky budou násle
dovat také Jihoslované a Poláci. Znění obou 
depešÍ, francouzské i anglické, připomínající 
Jihoslovany a Poláky, mělo býti také ná
tlakem na I talii, s níž v této době sváděn byl 
v Paříži a Londýně diplomatický boj o věci jiho
slovanské. Vítězný postup naší věci pomáhal tak 
i Jihoslovanům. 

Podtrhuji zvláště třetí bod Balfourovy depeše. 
Je charakteristický pro naše mezinárodní posta
vení v červnu 1918. Když se válka začala, byla 
otázka polská otázkou mezinárodní. Požadavek 
jihoslovanského sjednocení stal se mezinárodní 
otázkou prvního významu už proto, že pro Srbsko 
a balkánskou politiku válka vůbec byla rozpou
tána. Vstupem Rumunska do války věc Tran
sylvánců stala se jedním z cílů války. Smlouva 

*) Telegram Pichonův zněl takto: "President republiky 
odevzdal dnes československé armádě, ustavené na fran
couzské frontě z dobrovolníků, prapor. Vláda republiky,' 
ísouc v.ěrna zásadám úcty k svobodě národní a k zásadě 
osvobození potlačených národů. pro něž bojuje se svými 
Spojenci, chápe se této příležitosti, aby uznala Národní 
radu jako nejvyšší orgán československého hnutí ve spo
jeneckých zemích; jsouc inspirována vznešen)'ffi ideálem, 
vyjádřeným presidentem Wilsonem, pokládá za spraved
livé a opr-ávněné požadavky národa československého a 
prohlašuje, že bude oddaně a loyálně podporovati nároky 
na salfiostatnost, pro něž tito vojáci bojují v řadách spo
jeneckých. 

Stephen Píchon." 
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Spojenců s Rumunskem, podle níž Rumunsko 
vstoupilo do války, byla v této věci zcela jasná. 
Jen otázka českosfovenská byla od počátku 
dlouho nej asná a stála na místě posledním. 
Nemůže býti sporu o tom, že mezinárodními 

událostmi politickými a vojenskými, naší prací 
propagační a politickou, naší voj enskou činností 
na Sibiři, v HaHi a ve Francií a konečně i naší 
revoluční diplomacií od prosince 1917 až do 
června 1918 otázka československá posunovala 
se ponenáhlu tak kupředu, že se naší poslední 
diplomatickou akcí a projevy Pichonovými a 
Balfourovými ocítá na místě prvním. Všichni 
naši přátelé si to uvědomují. Toto první místo 
pak za další dva měsíce (po deklaraci britské a 
americké a po uznání Národní rady jako vlády 
de facto), jak dále uvidíme, zaujala definitivně. 
Naše práce přinesla ovoce. 

Dr. Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce. n. 
Praha 1927. 

Uznání Velké Britanie~iI) 

Ve chvíli, kdy jsem čekal v saloně Balfourově 
a připravoval se předstoupit před něho se svými 
žádostmi, proběhla mně, potulnému emigrantu, 
který tehdy přece jen ještě nebyl leč neznámým 
prosebníkem, kvapem myslí - jako často za 
války, ve chvílích pro naši národní věc dů
ležitých nebo rozhodujících - otázka divných 
osudů lidských. Jako mladý student čítal jsem 
historii Anglie a utkvěl jsem na velikých po
stavách velkobritských politiků. Viděl ísem 
vzrůst světové moci britské v posledních sto
letích, a vůdčí politikové britské říše mí tuto 
moc ztělesňovali. Když jsem v roce 1906 přišel 
po prvé do Londýna, působila na mne Anglie 
dojmem imposantním, uchvacujícím; studoval 
jsem znovu její historii a znovu isem si uvědo
moval, co rozkvětu, kultury, blahobytu, vlivu a 
moci dovedla přinésti britskému národu jeho 
obratná, rozumná a cílevědomá politika. 

Myslíval jsem si vždy, že na místě Nelsonově 
na Trafalgar Squaru - a stejně tak na ostat
ních hlavních bodech Londýna - v dominují
cím postavení měly by státi pomníky velikých 
politiků anglických, a nikoli admirálů a vojáků. 
Tak jsem cílil, ať právem nebo neprávem, pře
vahu silného, rozumného, někdy snad příliš 
egoistického státnictví britského, které spíše 
než síla armád a válečná vítězství bylo tvůr
cem světové říše britské. 

Čítal jsem životopisy britských státníků a mé 
dojmy kryly se s těmito mými představami 
z dob studentských. William PiU, Castlereagh, 
Canning, Palmerston, Lord SaHsbury, Gladstone 
byly postavy, jež se do dálky, v gloriole veliké 
říše, skrze niž spoluovládaly svět, jevily mla
dému studentu, příslušníku malého národa 
střední Evropy, jenž od mládí intensivně pře
mýšlel o osudu svého národa a jeho národním 
boji, jako něco imposantního a svůdného, ne-

h) Uznání Národní rady čsl. Italíí je obsaženo v čl. 
Wilsonova poslední rána říší habsburské (U. díl) a jed. 
nání v Rusku jsou obsažena v díle V. 

poddajného, jdoucího pevně za cílem a při tom 
přece tak lidsky důstojného. 

Stál jsem tu pojednou divnou hrou osudu a 
za okolností tak podivných a nečekaných před 
nástupci těchto historických postav, nástupci, 
o kterých historie - ať je posuzuje tak nebo 
onak - řekne jednou, že v největší válce, ja
kou svět dosud prožil, spoluřídíli osudy světové 
říše britské a spolurozhodovali o osudu polo
viny světa. Nemohl jsem nevzpomenouti svých 
dojmů z mládí, jež dosud ve mně silně žíly a 
v jichž světle jsem viděl dosud britskou po
litiku. 

S těmito pocity jednával jsem také za války, 
za mírové konference í později s Balfourem, 
lordem Robertem CecHem, lordem Curzonem 
a jinými. Viděl jsem v nich vynikající postavy 
světové války. Lord Balfour, u něhož jsem hned 
od počátku při hovoru o politických věcech 
vždy pozoroval jeho dojemnou, stoickou skepsi, 
pronikající zřídka na venek, ale vnitřně u něho 
silně působící, skepsi známou z jeho filosofic
kých knih, tak vysoce kultivovanou a proto 
snad mu v akci nijak nevadící, vždy znal dobře 
věci, o nichž jednal, a působě na venek do
jmem, že, stejně jako ostatní Angličané, jen po
malu ve své hlavě zpracovává vyložené věci, 
chápal neobyčejně rychle podstatu otázek, 
rychle pozoroval slabiny odpůrcovy a v diskusi 
dovedl zamířit přímo na nejslabší místo svého 
partnera. Dovedl se ihned skvěle orientovat a 
zejména své hledisko k osobám rychle a defi
nitivně zaujmout. Zůstane jistě vždycky veli
kým britským státníkem. Viděl jsem zejména 
později na mírové konferenci, jak dovedl 
psychologicky suverénně posuzovat a klasifi
kovat jednající osoby a jednotlivé zástupce 
zúčastněných národů a jak podle toho bri
lantně, bez hluku dovedl stavět každého na 
jeho místo ve svém postupu a ve svých poli
tických zákrocích. 

Mohlo býti přímou pochoutkou pro psycho
loga pozorovat, jak BaHour ve chvílích rozčí
leni, bojů, sporů, rozvášnění dovedl svým kli
dem, proniknutým delikátní skepsí, několika 
slovy uvádět věci na jejich skutečné proporce 
a dávat studené obklady na hlavy rozčilených 
politiků, i když jevil pro jejich spory a rozčilení 
mnoho lidského pochopení. Vážil jsem si vždy 
jeho vysoké inteligence a kultury a bylo mi ra
dostí, že po léta upřímné a poctivé spolupráce 
počítal mne mezi své přátele. 

Lorda Roberta Cecila poznal jsem už tehdy, 
jak jsem ho vídal později, zejména ve své dlouhé 
spolupráci s ním po válce ve Společnosti na
rodů, jako ideaHstu, jenž stále a stále bojuje 
ve svém nitru mezi svým upřímným, nereser
vovaným idealismem politické poctivosti, paci
fismu, dobré vůle ke všem, i k odpůrcům, 
upřímného nepřátelství proti zlu a nepoctivosti 
politické - a bezprostředním zájmem britské 
denní politiky, která mu čas od času ukládala 
povinnost nejednati a mlčeti právě tam, kde by 
byl rád jednal a mluvil. Cítil jsem se jeho idea
lismu blízkým a už tehdy isem osobně k němu 
tak přilnul, že mi bude vzpomínka na jeho pod
poru mé práce, na styk a přátelství s ním za 

války, za mírové konference i po válce jednou 
z nejmilejších vzpomínek mé politické činnosti. 

Tento muž, kterého mnozí v Anglii chtěli po
kládati za nepraktického nebo naivního idea
listu, dovedl býti i svou inteligencí a - kde 
toho bylo třeba - i pochopením výlučně brit
ského zájmu tak výborným taktikem a tak 
praktickým obhájcem britských zájmů při svém 
idealismu, že se mi často zdál býti dobrým uka
zatelem toho, jak se pokoušejí britští politikové 
uváděti v jednotu britské státnictví a gentle
manství zároveň. 

Obracel jsem se od prvé chvíle k oběma stát
níkům s pocity respektu k moci a vlivu, jež re
presentovali, ale také s přímostí a s otevře
ností, jež mne úplně vydávala v jejich ruce. Měl 
jsem nejen důvěru v jejich čestnost, ale věřil 
jsem také pevně v jejich britský politický "com
mon sense" a v sílu svých důvodů i faktů, které 
jsem předkládal jejich anglosaské mentalitě. 
A dával jsem dobrý pozor na to, abych nežádal 
od nich ničeho, co by nespadalo v jedno s je
jich skutečným britským zájmem. Vycítil jsem 
brzo, že mají ke mně jistou důvěru i oni a že 
oceňují, často i při dalekosáhlosti mých poža
davků, přímost, střízlivost a věcnost, s jakou 
isem se vždy snažil postupovati v našich věcech. 

V kritické chvíli našich národních věcí stál 
jsem nyní před těmito dvěma muži, chtěje je 
přesvědčiti, že svůj veliký vHv a svou daleko
sáhlou moc mají dáti na chvíli do služby naší 
národní myšlenky. Přistupoval ísem k tomuto 
úkolu s důvěrou a s vědomím, že mám pravdu 
a že to, co žádám, je nejen s hlediska našeho, 
nýbrž i všeobecně politicky, vojensky a mravně 
správné. Mé naděje nebyly zklamány ani Bal
fourem ani lordem Robertem CecHem. 

Jako při svém jednání v květnu, obrátil jsem 
se na Balfoura i nyní s upřímnou otevřeností~ 
vyložív, oč nyní jde československé Národní 
radě: o konečné vyjasněni jejího právního a po
litického postavení mezinárodního. Opíraje se 
o událostí posledních dvou měsíců, týkající 
se nás, vyložil jsem mu celý plán, žádaje o inte
grální uznání Národní rady jako vlády, uznání 
československé samostatnosti, uznání národa 
československého jako národa spojeneckého, 
dále jako národa s hlediska mezinárodní.ho 
práva válku vedoucího, a konečně jsem žádal 
o výslovné potvrzení, že všecky naše armády 
ve Francii, Italii i Rusku tvoří jediný celek, bo
jující na různých frontách.*) 

Předloživ své požadavky ministru Balfourovi, 
odevzdal jsem mu jako obyčejně psaná memo
randa. 

',) Otázka jednotnosti našich vojsk měla důležitost 
věcnou i taktickou. Jednotnost jejích znamenala, že ve 
Francii není to vojsko francouzské, v ItalU italské, 
v Rusku ruské - všude naopak naše, náležející Národní 
radě, samostatnému novému spojeneckému národu. Tak
ticky to znamenalo, býti samostatnějším činitelem vojen
ským vůči Spojencům, s nímž bylo by třeba jednat poli
ticky {} každém upotřebení naší armády a jenž i touto 
formou vystupoval by jako nový samostatný národ a 
Spojenec, a Národní rada jako jeho vláda. 
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V prvém z memorand, podaných Balfourovi, 
vylíčil jsem politický a právní stav našeho hnutí 
za hranicemi i doma. Řeč presidenta Poincaréa 
a Pichonova nota ze dne 28. června 1918 zna
menaly, že Francie uznala československou 
samostatnost a Národní radu jako první základ 
národní vlády. Její generální sekretář je zván 
k oficiálním slavnostem a státním aktům jako 
zástupce samostatného státu. 

Národní rada jest též politickým, svrchova
ným orgánem československých zájmů ve 
Francii, v HaHi a v Rusku a vykonává tedy 
mnohá práva, příslušející samostatné vládě. 
Právně však zůstává stále jen orgánem s ne
úplnou, poloviční svrchovaností, což stěžuje 
její politické a mravní postavení a způso
buje, že ani československých vojsk nelze do
statečně využíti pro všeobecné zájmy všech' 
Spojenců. Je tomu tak i v Italii a na Sibiři. 
ZVýšená autorita a plná svrchovanost Národní 
rady znamenala by mnoho pro ucelení hnutí 
a morálky československé armády, zejména na 
Sibiři, kde nebezpečí hmotné i mravní je pro 
ni největší. Přáním Národní rady jest, dopraviti 
tato vojska podle dřívějšího rozhodnutí Spo
jenc~ na západní frontu přesto, že Národní 
rada pro tu chvíli uznává na základě posled
nich jednání a událostí nutnost, ponechati je 
pro společnou spojeneckou akci na Sibiři. Pří
spěje tím významně nastávající akci japonské 
a americké. Je rozhodnuto, aby za tím účelem 
byl vyslán na Sibiř hlavní velitel českosloven
ské armády Janin a člen Národní rady Štefánik. 

K vykonavání všech svých úkolu Národní 
rada potřebuje úplného uznání jako svrchovaná 
vláda také od vlády britské. Uvádí pro to ještě 
tyto další důvody: 

a) V Čechách ustavil se Národní výbor, za 
jehož součást se pařížská Národní rada pokládá. 
Uznání Národní rady pařížské znamenalo by 
politický čin velikého dosahu, vzbudilo by po
plachve Vídni a posílilo by československý lid 
v jeho odporu. Národní výbor v Praze by pak 
jen vyčkal vhodné chvíle, aby v dohodě s akcí 
zahraniční prohlásil samostatnost i doma. 

b) Uznání Čechoslováků povzbudí též ostatnl 
Slovany rakousko-uherské v jejich odporu a 
k spolupráci s Čechy. 

c) Národní rada domáhá se uznání Velké Bri
tanie, poněvadž její prohlášeni by mělo mimo
řádný význam, neboť až dosud všechna poli
ticky významná uznání a prohlášení dala přede
vším Francie a Halie. Čechoslováci na Sibiři 
prokázali také Anglii velikou službu. S hle
diska mezinárodního práva však tito hrdinové 
jsou stále ještě Rakušany a mohou býti, kdy
koliv upadnou do zajetí, od nepřátel popraveni 
jako zrádci. Uznáním naší samostatnosti by 
přestali býti poddanými Rakousko-Uherska. Za 
Národní radou pařížskou stojí celý českosloven
ský národ a československé vojsko, vedoucí 
pravidelnou válku proti Rakousko-Uhersku a 
Německu. Nelze tedy pohlížeti na Čechoslo
váky jako na zrádce, nýbrž jako na samostatný 
národ, jsoucí ve válce s ústředními mocnostmi. 
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Velká Britanie nemá československých vojsk 
na své půdě a není tedy přímo interesována; 
proto by její uznání Národní rady za vládu a 
československého vojska za armádu válku ve
doucí mělo význam dvojnásobný. Čechoslováci 
dokázali skutky svou politickou vyspělost. Za
sluhují tedy projevu duvěry a sympatie se 
strany Spojencu ve formě uznání samostat
ností a svrchovanosti československého národa, 
armády a vlády. 

Doprovodiv při audienci u Ba1foura své me
morandum ústním výkladem, viděl jsem hned, 
že se ministru Balfourovi zdály mé požadavky 
příliš daleko jdoucími. Sám jsem také z přímého 
styku se zdrželivým Londýnem hned jasně vi
děl, jak dalekosáhlé a pro Londýn těžko tehdy 
přijatelné věci jsem požadoval. BaHour mi také 
hned upřímně uvedl několik vážných námitek, 
z nichž nejduležitější byly tyto: 

aj Není si jist, že by bylo možno Národní radu 
tak jasně a bez jakýchkoli výhrad prohlá~iti za 
vládu a tím ustaviti stát, územně obsazený ne
přáteli a dosud jim mezinárodně, právně i fak
ticky náležející. Pro takový případ není dosud 
v historii a mezinárodním právu vůbec analogie 
nebo příkladu. 

b) Dostane-li se Československu uznání, co 
mají potom Spojenci dělat s Poláky a s Jiho
slovany? Polský stát Spojenci nemohou hned 
zříditi ze známých duvodu; stav polské otázky 
je dosud příliš složitý a forma jejího konečného 
řešení nejistá. Nelze jasně viděti, co v té věci 
.na konec podniknou ústřední mocnosti, co so
větské Rusko, co tehdejší Polsko, ustavené jíž 
ústředními mocnostmi. Pro Spojence je prý za 
tohoto stavu téměř nemožno chopiti se tu ně
jaké iniciativy. Zejména bylo by nemožno uznat 
Národní polské komité, instituci podobnou 
naSI Národní radě, za nějakou zatímní vládu. 
Mimo to Poláci z Národního komitétu i z ostat
ních polských organisací, nejsouce samí zajedno 
o politice, kterou mají vésti v těchto obtížných 
otázkách, sami toho ani nežádají. . 

Obtíže stejně veliké, ne-li ještě větší, byly 
po mínění Balfourově v otázce Jihoslovanů, kde 
existuje mimo to samostatný stát srbský, kde 
jsou těžké spory s Italy a kde otázka jihoslo
vanského komitétu má také jinou povahu nežli 
otázka Národní rady československé. A co ko
nečně s Rumuny? A ani tím nejsou ještě vyčer
pány všecky obtíže rakousko-uherské otázky. 
A vytrhnouti jenom věci československé z ce
lého souboru středoevropských otázek a řešiti 
je osamoceně, jak já prý žádám, jest velmi ob
tížné, ne-li nemožné. Tak prý se nedá řešiti 
problém rakousko-uherský. To vše je prý 
nutno dobře uvážiti. 

c) Ministr Balfour konečně uznával práci Ná
rodní rady, naši politickou vyspělost a činnost 
našich vojsk. Navazuje však na můj výklad 
o našem odboji proti říši doma a o ustavení 
Národního výboru v Praze, dal mně přece je
nom nepokrytě najevo pochybnost, do jaké 
míry naše Národní rada představuje skutečně 

mínění českosíovenského národa, do jaké míry 
má také právní titul vystupovat jeho jménem a 
dokonce se stát jeho vládou. Je otázkou, jde-li 
národ doma za námi, nejsme-li jen politickými 
radikály z emigrace, jak to v emigraci obyčejně 
bývá, a tlumočíme-li skutečně přání národa. 
Klade tuto otázku se zřetelem k určitým pro
jevum politickým, jež čas od času bylo možno 
u nás slyšet. 

Otázka Balfourova o našich věc;ech nebyla 
mi· ovšem příjemná, jsouc takto položena, byť 
jsem se v této době mohl už dovolávati naší 
domácí politiky jako silného argumentu přímo 
v náš prospěch a nemusil jí omlouvati. Připo-
mínala mi však chyby minulosti. Nebylo by tu
díž správné, kdybych na dotaz Balfourův ne
upozornil. 

Spojenecké vlády pochopitelně sledovaly 
velmi bedHvě vše, co se dělo v Rakousko
Uhersku, znaly v hrubých rysech chováni jed
notlivých národů a politiků, a propaganda ra
kousko-německá proti nám využitkovala vy
datně všeho, čeho se z politických projevů 
II nás využitkovati dalo. Všecky zprávy o roz
vratu a revoltách v Rakousku byly brány od 
vlád spojeneckých právem hodně kriticky a 
bylo pro nás dokonce nebezpečné, abychom je 
ve své propagandě přeháněli: za to však každý 
projev nám mohl nás velice diskreditovat a 
naší mravní váhu zcela podlomit. Pověděl jsem 
to již výše a nechci se k tomu vraceti. 

Zdůrazňovali jsme ovšem tím více persekuci 
našich lidí a každý jejich odvážnější projev. Tím 
silnějšími jsme se cítili od projevu poslanců ze 
dne 6. ledna, od přísahy ze dne 13. dubna a od 
divadelních slavností ze dne 16. května 1918. 
Byl jsem rád, že jsem odpovědí na Balfouruv 
dotaz mohl k nim připojiti projev nového Ná
rodního výboru ze dne 13. července s přísluš
ným komentářem. 

Snad zde mohu připomenouti, že byly těžké 
chvíle války, snad nejtěžší z celé války vubec 
(v dubnu a v květnu 1918), kdy někteří naši 
francouzští přátelé rozhodně mi projevili své 
mínění, že by snad bylo naší povinností dělati 
už doma revoluci. Budiž konstatováno, že jsem 
to uznával za správné, že isem začal v Paříži 
konati přípravy a že jsem se v tom smyslu 
obrátil na naše spolupracovníky do Prahy. Sou
hlasil jsem ovšem s našimi doma, že by před
časné a zbytečné krveprolití bylo pro nás i pro 
ostatní horší než lepší. 

Pokusil jsem se rozptýlit všecky Balfourovy 
námitky jednak dalším ústním výkladem, jed
nak novým memorandem, předloženým Balfou
rovi v druhé audienci. 

Podrobný výklad o nejnovější fázi naší do
mácí politiky a odkaz na to, že nejlepším do
kladem o tom, čeho si přeje náš národ, a že 
máme právo jeho jménem mluviti, je asi sto 
tisíc našich vojáků dobrovolníků· v zemích spo
jeneckých, již nás jako suverénní orgán plně 
uznávají, dále souhlas našich lidových vrstev 
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i kruhu politických doma s naší akcí, zdál se 
Ba1foura plně uspokojovati. Zvláště odkaz na 
100.000 dobrovolníků, bojujících na třech spo
jeneckých frontách, působil na Angličana, .oce
ňujícího především fakta. V memorandu zabý
val jsem se pak zejména jeho námitkami rázu 
mezinárodního. 

Zároveň jsem na radu některých přátel za
kračoval i u jiných činitelů, mezi jinými u Bal~ 
fourova sekretáře, dnešního generálního sekre
táře Svazu národů sira Erka Drummonda. Slí
bil mluviti s Balfourem. Důležitý byl rozhovor 
s ministrem války Milnerem. Z té doby datuje 
se také moje první jednání s pozdějším brit
ským vyslancem v Praze sirem Georgem Cler
kem, jenž se zajímalo situaci ve střední Evropě 
a zvláště o věci polské. 

Přátelé naši H. Wickham Steed a Seton Wat
son byH přirozeně v napětí, co F oreign Office 
k žádosti odpovL Pracovali tehdy oba ve zná. 
mém "Crewe House" a v této funkci měli oba 
vliv i v úředních vrstvách. Steed mi vydatně a 
oddaně pomáhal přímými zákroky, jednal se 
svými známými v Downing Street i jinde, zís
kával mi přístup k ruzným vlivným osobnostem 
a úřadům. Upozorňoval, co by v memorandech 
býti měJo a co by tam býti nemělo. Zprostřed
koval nové schuzky a audience a hledal nová 
řešení a formule, když jsem z úřadů přinášel 
nepříznivé odpovědi. 

Ministr Balfour, uznav vývody mého druhého 
memoranda, dal mi v novém rozhovoru zásadní 
souhlas k vydání britské deklarace v náš pro
spěch, ale odkázal mne jako při jednání před
cházejícím v květnu k dalšímu podrobnějšímu 
jednání o celé této věci na lorda Roberta Ce
cíla. 

Lordu Robertu CecHovi předložil jsem kromě 
uvedených již memorand znění deklarace, jak 
jsem si ji představoval při odjezdu do Paříže" 
V návrhu žádal jsem ve formě rozhodnější a 
právně přesnější totéž, co bylo obsaženo v listu 
Pichonově ze dne 28. června 1918. Zmiňoval 
jsem se o historickém státním právu, o odporu 
našeho lidu a vojáků, proti Rakousko-Uhersku 
za války, o projevech našich politiků z ledna, 
dubna a května 1918, žádal jsem uznání tří 
československých armád jako jednotné, samo
statné armády samostatného národa, jehož 
osudy jsou nyní vedeny Národní radou česko
slovenskou v Paříži, provisorní vládou nového 
samostatného spojeneckého národa. 

Návrh byl lordu Robertu Cecilovi příliš roz
hodný, dlouhý a teoretický. Řekl mi hned 
v první rozmluvě, že britská vláda sotva pujde 
tak daleko a sotva bude moci mluviti o novém 
státu a nové vládě. Slíbil, že mi dá brzo na můj 
návrh odpověď vlády. Po dvou dnech předložil 
mi pak svůj návrh, sestavený podle mého me
moranda, podaného Balfourovi, který však mě 
zklamal svou umírněností, neboť nedosahoval 
svým obsahem ani dopisu Pichonova. Byl mno
hem kratší než původní můj návrh, což ostatně 
byla jeho přednost, nechával stranou naše vý
klady historické, zdůrazniv především fakta 
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z naší zahraniční akce,"') jejíž význam uznával, 
nepronesl však ani slova "suverenita", ani slova 
"stát" a "vláda československá". Přijal z mého 
memoranda í návrhu deklarace zdůraznění naší 
politické a vojenské akce a právního a politic
kého charakteru našich tří armád, které jako 
armády spojenecké vedou pravidelnou válku 
proti ústředním mocnostem. 

Vida tuto situaci, vzal jsem hned za základ 
dalšího jednání tento návrh lorda Roberta Ce
dIa, předloživ mu nový, rozhodnější protinávrh, 
opravený to návrh Cecilův:*) 

Svůj návrh doprovázel jsem dalším výkladem, 
odůvodňujícím náš požadavek. Zdůrazňoval jsem, 
že chceme míti jasnou mezinárodně-právní si
tuaci především se zřetelem na situaci našeho 
vojska na Sibiři, se zřetelem k jeho postavení, 
úkolu a možnému osudu. Jde nám o to, aby to, 
co vojenští zástupci spojenečtí prohlásili dne 
4. června nezávazně o našem vojsku v Moskvě, 
-to j. že je to vojsko spojenecké, bylo nyní jasně 
a závazně, politicky a právně formulováno a 
aby to bylo řečeno i o celém národě našem 
doma. 

Se zřetelem k tomu, Že mi lord Robert CecH 
ve svém prvním návrhu dal už částečně souhlas 
s touto zásadou, zdůraznil jsem rozhodně, že se 
vedle· toho o Národní radě musí v prohlášení 
mluviti jako o orgánu národní svrchovanosti a 
jako o vládě provisorní - v každém případě 
slovo "vláda" musí býti řečeno - stejně jako 
je řekl ministr Píchon ve své deklaraci. Jinak 
by to znamenalo spíše krok zpět. 
. O tuto část deklarace byl ostatně zápas nej
větší. 

Abych získal souhlas Cecilův, poukazoval jsem 
nejen na to, čeho isme dosáhli již ve Francii, 
ale podrobně jsem také vyložil právní stránku 
dohody, již štefánik učinil v dubnu a červnu 
1918 v Ha1H, a zdůraznil všecky prerogativy, 
jichž se v Italii našemu vojsku i Národní radě 
dostalo. Ukazuje konečně na těžkou situaci na
šich vojáků na Sibiři, vyslovil jsem mínění, že 
jsem mohl právem očekávati, že Anglie učiní 
dokonce ve věci politického uznání Národní 
rady jako vlády krok dále než Francie; proto 

*l Dlužno podotknnuti, že tento postup zachovávala 
-vláda britská vždy: odmítala naše úvahy historické a 
argumenty právní a všecku svou podporu našim věcem 
opírala vždy o skutečné naše činy, t. j. {} naši zahraniční 
akci politickou a vojenskou, zkoumajíc ovšem velmi: bed
livě otázku, do jaké míry naše akce je skutečným vý
razem nálady doma. V tom smyslu byl Cecilův proti
návrh britské deklarace přímo typický. Srovnání britské 
deklarace, jíž se mí pak po tomto jednání dostalo, s do
pisem Pichonovým je po této stránce charakteristické. 

") Můj nový návrh deklarace zněl takto: 
Od samého počátku války vzdoruje československý 

národ ze všech síl násilí svých utlačovatelů. Ve spoje
neckých zemích zřídil značnou armádu, která zápolí na 
třech různých bojištích a která se v Rusku a na Sibiři 
sn,aží zastaviti německý nápor. Pro toto úsilí považuje 
Velká Britanie národ československý za Spojence. 
Uznává jednotu těchto tří československých národních 
vojsk a uznává je za spojeneckou armáduí rovněž uznává 
toto vojsko za válku vedoucí, které za politického vedení 
Národní rady vede pravidelnou válku proti Rakousku
Uhersku a Německu. Britská vláda uznává svrchovanost 
Národní rady československé, která zastává nyní funkci 
zatímní vlády československé .. 

446 

jsem výslovně ve svém návrhu mluvil o zatímní 
vládě československé jako o věci hotové. 

Tento výklad, jejž jsem pak hned nazítří před
ložil lordu Robertu CecHoví, také písemně jako 
repliku na jeho návrhy a námitky, vyvrcholil 
jsem konečně zprostředkujícím návrhem: bylo 
by možno učiniti prohlášení ve formulaci mír
nější, co se týče Národní rady jako vlády, na
proti tomu však by vláda britská mohla přistou
piti k tomu, aby byla učiněna mezi ní a Národní 
radou dohoda, kde by bylo jasněji a rozhodněji 
řečeno o svrchovanosti Národní rady a česko
slovenského národa i o jeho poměru k Spojen
cům to, co by nebylo možno říci za dnešních 
okolností -Ve veřejné a slavnostní deklaraci. 

Byla by to zvláštní konvence mezi oběma 
stranami, která by byla výkladem a komentá
řem britské deklarace a která by v podrobno
stech vyjadřovala, co vlastně britská deklarace 
znamená politicky a právně. Náčrtek těchto 
právních důsledků isem si připravil a lordu Ce
cílu hned odevzdal, žádaje, aby byly formulo
vány, bude-li vláda britská souhlasit, jako 
články konvence, která by pak byla právo
platně a závazně podepsána oběma stranami. 

Dokument zněl: 
"Uznání suverenity Národní rady mělo by 

tyto důsledky: 
1. Země československé měly by s mezinárod

ního a právního stanoviska asi totéž místo mezi 
Spojenci jako Srbsko a :Řecko. 

2. Jejich armády přestaly by býti závislé na 
francouzském a italském ministerstvu války, 
byly by jediné pod správou československou a 
měly by rovnocenný poměr vůči· všem Spo
jencům. 

3. Země československé měly by svůj vlastní 
rozpočet k vydržování administrace a armád. 
Požádaly by Spojence za politickou půjčku, na 
níž by byla účastna také Anglie. 

4. Spojenci by projednávali přímo s provisorní 
vládou všechny otázky, týkající se věcí a armád 
československých. 

5. Země československé zúčastnily by se kon
ferencí spojeneckých, pokud by nebyly vyhra
zeny jen velkým mocnostem spojeneckým. 

6. Pro země československé zřídila by se 
služba legační, konsulární, pasová a služba ku
rýrní; se všemi Čechoslováky, kteří by byli za 
ně uznáváni československými autoritami, jed
nalo by se na území dohody jako se Spojenci. 

7. Aby byly Spojencům dány dostatečné zá
ruky, mohla by se zříditi smíšená finanční ko
mise, která by měla kontrolu československého 
rozpočtu, krytého spojeneckou půjčkou," 

Lord Robert CecH slíbil, že věc znovu uváží, 
promluví s Ba1fourem a s členy vlády a dá mí 
v nejbližší době konečnou odpověď. O politic
kém dosahu žádané deklarace a navrhované 
konvence nebyl nikdo z nás ani na chvíli na po
chybách. 

Další jednání bylo už rychlé. Lord Robert 
CecH uznal v zásadě všecky námitky. Zavolav 
mne po několika dnech znovu na F oreign OHice, 
předložil mi nový, opravený návrh britské de-

klarace, jak na ni přistoupil Balfour. V podstatě 
přijat byl náš protinávrh nepatrně změněný: 
Projevil jsem tudíž jménem Národní rady sVŮJ 
souhlas. 

Jako charakteristickou změnu našeho návrhu 
sluší uvésti to, že se britská vláda přece jen 
zdráhala říci bez výhrad, že uznává českoslo
venskou Národní radu jako zatímní vládu; na
hradila to výrazem, že ji uznává za předsta
vitele (trustee) budoucí československé vlády. 
Byl to kompromis, ke kterému isme došli po 
delším jednání za přispění Steedova, jenž jej 
navrhl. Nechtěl jsem totiž v žádném případě 
připustiti formuli, v níž by se nebylo výslovně 
mluvilo jednak o československém státě a 
vládě, jednak o Národní radě jako depositáři 
národní suverenity. Steedova formule obsaho
vala obě ty věci. 

Deklarace, která mi pak byla se zvláštním 
přípisem Balfourovým dodána z F oreign Office 
dne 9. srpna 1918, zněla takto: 

"Od samého počátku války československý 
národ postavil se na odpor proti společnému ne
příteli všemi prostředky, jež byly v jeho mod. 
Čechoslováci postavili značně velikou armádu, 
bojující na třech různých bojištích, která se po
kusila v Rusku a na Sibiři zastaviti německou 
invasi. 

Hledíc k tomuto úsilí po dosažení samostat
nosti, Velká Britanie považuje Čechoslováky za 
národ spojenecký a uznává tři československé 
armády za jednotnou armádu spojeneckou a 
válku vedoucí (bemgerant), stojící v pravidelné 
válce proti Rakousko-Uhersku a Německu. 

Velká Britanie rovněž uznává právo česko
slovenské Národní rady jakožto nejvyššího 
orgánu československých národních zájmů a 
jakožto nynějšího představitele (trustee) bu
doucí československé vlády, vykonává i nej
vyšší autoritu nad touto spojeneckou armádou. 

A. J. Balfour." 
Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. Ir. 

Praha 1927. 

Uznání Národní rady 
S poj e n :Ý m i stá ty. 

Po všech těchto událostech spěly naše věci 
v Paříži, Londýně a v Římě rychle k úspěšnému 
konci. Červencová protiofensiva F ochova měla 
veliké výsledky vojenské, jež jsme všichni chá
pali jako první výmluvný doklad konečného 
obratu na poli válečném. Neznajíce však po
drobně situace v Německu a i souce si vědomi 
vlastních obtíží, byH js'me přesto přesvědčeni, že 
se válka protáhne do jara 1919. Soudili jsme, že 
do té doby veškeré slíbené voj sko americké 
bude na francouzské frontě a že teprve potom 
bude moci býti veden s úspěchem poslední roz- ' 
hodující útok proti Německu a proti Rakousko
Uhersku. 

Rozdělil jsem si tudíž podle toho další práci 
ve Francii, v Anglii a v HaliL 

Hlavní naše starost, dostat se mezi spojenecké 
národy ještě za války jako stát samostatný a 

v táboře Spojenců stojící, došla svého vyplnění 
už značnou měrou v posledním ujednání 
s Anglií. Francie, ltalie a Amerika vzaly tento 
výsledek bez námitky na vědomí. Obrátil jsem 
tedy své úsilí k vládám francouzské a italské, 
aby také ony potvrdily tento fakt novými diplo
matickými akty a oboustrannou dohodou přímo 
s námi. 

Vrátiv se v polovici srpna z Londýna do Pa
říže, pokusil jsem se hned dosáhnouti i v Paříži 
podepsání obdobné politické smlouvy, jaká byla 
sjednána s Anglií. Úspěch v Londýně umožnil 
mi žádati v Paříži smlouvu úplnější a, ~ožno-1i, 
právně přesnější. V tom směru jednal jsem tudíž 
po svém návratu z Londýna s pány Degrandem, 
Larochem a Berthelotem. Předložil jsem jim 
hlavní body dosud nepodepsané dohody britsko
československé a navrhl jsem po výměně názorů 
o této otázce, aby Quai ď Orsay samo formulo
valo obdobný projekt smlouvy francouzsko
československé, přihlížej íc ke svým potřebám a 
názorům i ke zvláštním vztahům Francie k na
šemu hnuti. 

Snažil jsem se usilovně, aby ve smlouvě 
s Francií bylo jasně vyjádřeno nejen naše právo 
na účast na mezispojeneckých konferencích. 
nýbrž aby byly také vyznačeny naše územní po
žadavky a aby byla pro ně získána podpora 
F rande na příští konferenci mírové. Konečně šlo 
mi o to, aby byl s francouzskou vládou smluven 
závěrečný formální .akt našeho plánu, to jest 
i formální a veřejné prohlášení Národní rady 
pařížské za vládu československého státu, a 
pokud to bylo tehdy možné, ustaveni státního 
aparátu, zejména organisování jeho diploma
tických styků. 

K tomuto jednání poznámku per parenthesin! 
otázka našeho budoucího území ležela mi velmi 
přirozeně stále na srdci, byl j sem si vždy vědom 
jejího vynikajícího významu a přemýšlel jsem 
často, kdy a jak ji mám položiti. SIo mi o to, aby 
se při postupném právním uznávání v předsta
vách spojeneckých vlád také postupně vytvářel 
přesný pojem o n.ašem území, tak aby ve vhodné 
formě a chvíli i tatú otázka byla závazně právně 
řešena a pro mírovou konferenci připravena. 
Proto i sem při všech příležitostech zdůrazňoval 
význam našeho historického práva. Mohu ovšem 
podle svých osobních zkušeností říci, že histo
rické právo pomohlo nám poměrně málo ve 
smyslu právním a teoretickém k uznání samo
statnosti; více mi pomáhalo při diskusi o našem 
území, když jsme již měli uznání práva na stát. 
Otázka pak prostě zněla: existoval-li už •. tento 
stát - v jakých to bylo hranicích? Zdůrazňov~ni 
státního práva doma za války také pomáhalo 
v tomto směru. 

V tom smyslu působil jsem zejména ve Francii, 
kde pro tyto otázky bylo hned od počátku jisté 
pochopení. Proto jsem už při jednání o dopis Pi
chonův ze dne 28. června prosadil otázku našich 
historických hranic; a nyní, kdy běželo o přesnou 
formuhci právního uznání, o politickou sml?uvu 
alianční a ustavení státu a vlády, pokládal Jsem 
za nezbytné řešít územní otázku závazněji než 
dosud a vytvořiti precedent, který může roz-

447 



hodnouti o našem území z Rakouska i o 'území 
z koruny uherské také na budoucí konferenci 
mírové. 

A pak bylo třeba dáti pozor na to, aby se 
vláda a stát, jimž by nebylo zároveň přiznáno 
určité území, nej evily jen jako teoretická idea 
vlády a státu, visící ve vzduchu. Uvidíme dále, 
že jsme i v této věci dosáhli včas žádoucího 
úspěchu a že nám zdůraznění našich historických 
hranic a našeho sloučení se Slovenskem, vy
jádřené tak důrazně v diplomatických dokumen
tech, prokázalo znamenité služby ve chvíli pří
měří a rozkladu říše habsburské. 

Berthelot s plánem souhlasil. Vypracování 
prvního návrhu smlouvy svěřil právnímu znalci 
na Quai ďOrsay, Fromageotovi a sekretáři De
grandovi. Návrh jsem dostal od panci Degranda 
skrze L. Strimpla v posledních dnech srpna 
v Londýně. 

Avšak dříve, než tato jednání vstoupila do 
rozhodující fáze, přišla událost nová a pro nás 
nadmíru důležitá: prohlášení vlády Spojených 
států ze dne 2. září 1918 o našem osvobozenském 
boji. Prohlášení přesně stanovilo naše právní a 
faktické postavení ve Spojených státech, slav
nostně potvrdilo to, co nám bylo dáno od Spo
jenců evropských, a velice posílilo mezi nimi naši 
posíci pří všech dalších jednáních - už pro 
autoritu, jíž mezi Spojenci požívaly Spojené 
státy a president Wilson. 

Od posledního veřejného projevu Wilsonova 
ze dne 28. června je to další a logicky pokraču
jící krok Wilsonův v boji proti říši habsburské. 
Prof. Masaryk od konce června 1918 utvrzuje 
soustavně americkou veřejnost a její úřední 
vrstvy svou prací propagační a informační 
v jejich protirakouském rozhodnutí; jednal vedle 
toho během července s úřady Spojených států 
o naší sibiřské armádě a o způsobu, i ak jí po
moci při přepravě do Evropy. Červencové jed
nání Spoj enců o japonské akci na Sibiři opíralo 
se, jak jsem pověděl, především o nutnost při
spěti našemu vojsku, a pod touto podmínkou 
souhlasil president Wilson konečně se spoj e
neckou akcí na Sibiři. Z těchto důvodů také účast 
Spojených států na této akci jevila se především 
jako pomoc naším vojákům. 

Do této vhodné situace vpadlo srpnové uznání 
Národní rady od Velké Britanie a smlouva, pre
cisuj ící toto uznání. Prof. Masaryk ovšem použil 
těchto londýnských výsledků při svém lednání 
s Lansingem, vedeném ke konci srpna, odůvod
ňuje v obšírném memorandu, které Lansingovi po 
skončených ústních dohovorech dne 31. srpna 
podal, nutnost uznání i se strany Spojených 
států.") 

Lansing přij al stanovisko prof. Masaryka, 
koncipoval své prohlášení podle vzoru uznání 
Balfourova, a předloživ je napřed k souhlasu 
Masarykovi, publikoval je dne 2. září 1918. De
klarace WHson-Lansingova obsahuje stejně jako 
prohlášení vlády britské uznání válečného stavu 

*) Text memoranda viz v knize dokumentů. _ Presi
dent Masaryk píše o svém jednání podrobně ve své "Svě
tové revoluci", str. 368. 
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mezi námi a ústředními mocnostmi, Národní radu 
uznává za vládu de facto .- po prvé je tu užito 
bez reservy a bez opisů výslovně výrazu fak
tická vláda v závazné slavnostní deklaraci státu 
tak významného, jako byly tehdy Spojené 
státy - vedoucí pravidelnou válku a řídící 
všechny zájmy československého národa. 

Deklarace Spojených států zní: 
"Čechoslováci chopili se zbraní proti císařství 

německému a rakousko-uherskému a postavili do 
pole organisované armády, které vedou válku 
proti těmto císařstvím za vedeni důstojníků 
vlastní národnosti a v souhlase se zákony a 
zvyklostmi národů civilisovaných. 

Jelikož Čechoslováci ku podpoře svého sna
žení po samostatnosti v této válce svěřili svrcho
vanou politickou pravomoc Národní radě česko
slovenské, vláda Spojených států uznává, že 
existuje válečný stav mezi takto organisovanými 
Čechoslováky a císařstvími něme(~kým a ra
kousko-uherským. Uznává taktéž Národní radu 
za vládu de facto, vedoucí vojenské a politické 
věci československého národa a požívající ná
ležité pravomoci k jejich řízení. . 

Vláda Spojených států prohlašuje dále, že 
jest hotova vstoupiti ve styky s vládou de facto, 
takto uznanou, za účelem vedení války proti spo
lečnému nepříteli: císařství německému a ra
kousko-uherskému. " 

Celý československý svět v Americe a ve 
státech spojeneckých ve své nekonečné radosti 
pozdravil tento veliký úspěch jako rozhodnou 
ránu presidenta Wilsona do existence říše 
habsburské. Také pařížský tisk v tomto smyslu 
uznání pozdravil a ti, kdož s námi pracovali, žá
dali, aby evropští Spojenci, zejména ltalie, po
chopili dosah prohlášení, jež se strany Wilso
novy znamená boj proti habsburské říši až do 
konce a rozhodnutí, jež ,Wilson jistě provede do 
důsledků. A znovu žádali, aby ve všeobecné de
klaraci spojenecké, o niž se jednalo už od pro
since 1917, učiněno bylo totéž pro ostatní ne
svobodné národy říše habsburské.") 

Nelze pochybovati o tom, že Wilsonův krok 
utvrdil vlády v Londýně a Paříži v jejich po
stupu. Když jsem na počátku září jednal s Pa
říží o smlouvu francouzsko-československou. 
mohl j sem podle deklarace americké vyžadovati 
závazky a precisování, jež mi po tomto Wilso
nově kroku francouzská vláda ochotně a ráda 
mohla povoliti. Naše spolupráce s prof. Masa
rykem, osvědči vší se opět při této vážné příleži
tosti, je dalším dokladem součinnosti a dobrého 
taktického postupu přes to, že jsme byH od sebe 
vzdáleni na tisíce kilomdrů a že jsme se mohli 
těžko dorozumívat. Také ovšem i dokladem naší 
bezvadné, dobře se doplňující součinnosti se 
všemi Spojenci za války. 

Dr. Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 1[1. 
Praha 1927. 

*} Zvláště rozhodně a důrazně v tom smyslu psal tehdy 
opět A. Gauvain v "Journal de Débats". 

u Z Tl á Tl í Čsl. Tl á rod Tl i rad y 
J a tJ o Tl S k e m. 

9. IX. 1918. 

Japonská vláda vzala na vědomí s hlubokým 
a sympatickým zájmem spravedlivou touhu 
československého národa po národní svobodě a 
nezávislosti. Tyto tužby projevily se znamenitě 
v jeho rozhodném a dobře organisovaném úsilí 
o zmaření germánské útočné politiky. 

Za těchto okolností japonská vláda je šťastna, 
že může považovat československou armádu za 
spojeneckou a válku vedoucí, stojící v pravidelné 
válce proti Rakousko-Uhersku a Německu a 
uznat právo československé Národní rady na 
výkon svrchované moci nad touto armádou. 
Mimoto i e ochotna vstoupit do stykův s řádně 
ověřenými zástupci československé Národní 
rady, kdekoliv toho bude třeba k jednání o všech 
předmětech, týkajících se vzájemných zájmův 
i aponských a československých sil v Sibiři. 

Smlouva s Francií. 

Vrátiv se dne 4. září z Londýna do Paříže, 
pokusil j sem se skončit jednání o smlouvu 
s Francií. Generál Štefánik přijel už na začátku 
srpna z Italíe do Francie a připravoval se k cestě 
na Sibiř. Vida moje plány a jednání i návrh 
smlouvy z Quai ďOrsay, vyslovil k němu své vý
hrady. Kladl si otázku, jsou-li věci politicky tak 
zralé, aby bylo možno tvořiti už skutečnou vládui 
měl dále pochybnosti o politické povaze smlouvy 
a spíše si přál, abychom s Paříží sjednali kon
venci o Národní radě a o naší armádě, analo
gickou smlouvě, již podepsal s Italií dne 
21. dubna a 30. června 1918. 

V té věci nebyla mezi námi plná shoda. šte
fánik hodnotil vysoko právní stránku obou ital
ských konvencí, vida v nich veliký právní pre
cedent na půdě ltalíe pro naše cíle. Já sám 
uznával vždy velikou praktickou cenu obou kon
vencí, poněvadž nám daly možnost vybudovat 
armádu i v Italil, ale soudil j sem, že ani svým 
znemm, ani důsledně zdrželivou politikou 
Sonninovou ve věcech říše habsburské nej sou 
dosti závazné mezinárodně. Aspoň by v tom 
smyslu mohly vzniknouti pochybnosti. Nechci 
rozsuzovati, měl-li pravdu štefánik, Cl Jaj 
podávám objektivně fakta.") Z těchto důvodů 
jsem však nesouhlasil s pojetím štefánikovým, 
chtěje od Francie dosáhnouti právních závazků, 
jež by byly mezinárodně silnější. 

Projednávali jsme tudíž během srpna po
drobně se Štefánikem tyto otázky. Nakonec 
navrhl štefánik kompromis: konvence s Francií , 

., Orlandovo pozdější prohlášení ze dne 3. října 1918, jež 
výslovně dalo těmto konvencím smysl státru'ho a vládního. 
uznáni Národní rady, pokládal jsem především za ná:" 
sledek změněné politické situace, odpovídající situaci 
vlády v říjnu 1918 jak s hlediska politiky vnitřní, tak 
j s hlediska politiky zahraníční. Přes to nutno: zdůrazniti, 
že není tím cena obou konvencí nijak zmenšena. Pro
hlášení to· jim dalo mezinárodně politicky důležitý char
akter a význam, takže nadále nebylo aspoň vůbec možno 
o jejich smyslu pochybovat. 

měla býti kombinací obou názorů. K politickým 
článkům, mnou přijatým a vyjádřeným v návrhu 
mně předloženém, formuloval Štefánik tři 
články, mající vymeziti podrobněji a právně 
pokud možná přesně naši suverenitu na území 
francouzském, jakož i pravomoc Národní rady 
nad našimi občany a nad naším voj skem. šte
fánik se tím pokoušel formulovat zásady naší 
exteritoriality ve F rancil, soudě, že tím získáme 
konkretně nejpevnější základny pro myšlenku 
naší samostatnosti. 

Rozdíl mezi námi byl tudíž v tom, že štefánik 
zdůrazňoval více právní, do podrobností vybu
dované fungováni naší státní moci a přímo 
i úřadů nad našimi civilními občany i nad vojáky 
na spojeneckém území, kdežto já jsem se 
v těchto věcech spokojoval jen s hlavními pre
rogativami a symboly samostatné naší existence, 
ponechávaje ostatní spojeneckým úřadům, zato 
však více zdůrazňuje všeobecné závazky poli
ticko-právní s hlediska mezinárodního: uznání 
faktické vlády, přístup na spojenecké konfe
rence, uznání hranic, zastupitelství diplomatické, 
otázku půjčky atd. Kompromis, navržený nyní 
Štefánikem, znamenal spoj ení obou principů a 
ovšem pokus o dosažení maxima. 
Měl jsem sice pochybnosti o uskutečnitelnosti 

štefánikova kompromisu, ale přijal jsem jej a 
na Quai ďOrsay jsem jej pak obhajoval. Jednal 
jsem v tomto smyslu opětovně s Degrandem a 
Fromageotem, jenž obzvláště se svého hlediska 
právního experta rozhodně odmítal stanovisko 
štefánikovo. Chtěj e doplniti politickou část 
smlouvy přesnějšími formulacemi a obhájiti sta· 
novísko Štefánikovo, podal jsem Fromageotovi 
obsáhlé memorandum o i ednotHvých článcích 
smlouvy. Podnikal jsem tuto akci, chtěje přede
vším zachovati dohodu se Štefánikem, ačkoliv 
jsem dobře viděl nevýhody takové smlouvy (ne
bezpečí kompetenčních sporů našich úřadů 

. s úřady spojeneckými, nemožnost prováděti ta
kovou smlouvu pro nedostatek našich výkon
ných orgánů atd.). 

Se stanoviskem štefánikovým j sem však ne
prorazil. On sám právě před svým odjezdem na 
Sibiř marně se pokoušel přemluviti Fromageota. 
Také Berthelot pokládal názory štefánikovy za 
neuskutečnitelné, souhlasil s mou koncepcí, na
vrhovanou původně a analogickou smlouvě 
s Velkou Britanií. souhlasil také, aby ve vhodné 
chvíli byla ustavena zatímní vláda, a žádal mne, 
aby se Národní rada dohodla s Fromageotem 
i Degrandem v tomto smyslu. 

Jednal jsem tudíž podle přáni Berthelotova, 
tím spíše, že mi štefánik, odjížděje na Sibiř a 
vida převládající mínění na Quai ďOrsay, po
nechal zcela loyálně úplnou volnost postupu. 
Usiloval jsem však aspoň o to, aby původní 
projekt, Degrandem mně předložený, byl po 
stránce politické co nejvíce zdokonalen ve 
smyslu memoranda, podaného Quai ďOrsay. 

Ve svých ústních výkladech v ministerstvu 
jsem zdůrazňoval: . 

1. Smluvní formulaci naší vojenské pomoc! 
Francií a Spojencům, tak abychom byli rovno
cenným kompaciscentem a skutečným spo-
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jencem, jemuž se Francie za jeho vojenskou 
účast na frontách recipročně zavazuje přispěti 
k rekonstituci svobodného státu a jenž o své 
armádě svobodně rozhoduje. 

2. Aby Národní rada nebyla už jen zástupcem 
nebo základnou budoucí vlády, nýbrž skutečnou 
provisorní vládou a aby byla ve smlouvě uznána 
už jako československá vláda de facto. 

3. Závazné prohlášení, jak jsem výše naznačil, 
o našich budoucích hranicích a o celém území. 

4. A konečně potvrzení naší účasti na mezi. 
spojeneckých konferencích a navázání úředních 
diplomatických styků mezi novou vládou a 
vládou francouzskou. 

Neméně důležitá byla ovšem otázka, která se 
vynořila jako logický důsledek nové smlouvy a 
nového právního poměru mezi námi a Francií, 
1. j. otázka nové a speciální smlouvy voj enské 
na místě dosavadního dekretu z prosince 1917. 
Dosavadní dekret o našem vojsku neodpovídal 
již nyní nově připravovanému právnímu stavu a 
stadiu naší politické a právní nezávislosti na 
Spojencích. Proto mi šlo o to, aby se za nového 
právního stavu naší otázky dostala i armáda 
jako celek do poměrů analogických. Chtěl jsem 
užíti této příležitosti také k tomu, abych zdů. 
raznil, že si svou armádu í vládu vydržujeme 
sami a že po sjednání míru všecky zálohy spla
tíme. Doufal i sem i tím posíliti naši politickou 
i mravní posíci. 

Politicky myslící člověk chápe dosah těchto 
požadavků. Je z nich patrno, jak jsme šli stále 
logicky, plánovitě vpřed; každé nové jednání, 
každý nový diplomatický akt znamenal a musil 
znamenati pokrok ve výstavbě státu. Zdůrazňuji, 
že jsem těchto plánů - stát ještě během války 
krok za krokem prakticky budovat - nikdy Spo
jencům nezakrýval, nikdy jich ničím nepřekva
poval, cíle naše jim otevřeně vyložil a jejich 
opravdové motivy s důvěrou jim svěřoval. Po 
té stránce j sou má memoranda Balfourovi ze 
srpna 1918 a toto poslední memorandum fran
couzské vládě více než výmluvná. 

Definitivně dohodnuté znění smlouvy, v níž 
bylo vyhověno všem podstatným: mým poža
davkům, byl mi novým dokladem, že jdeme 
správnou cestou. Bylo dosaženo všeho, čeho se 
dosíci dalo a čeho nám v té době bylo potřebí. 
Jednání bylo v zásadách skončeno již kolem 
10. září 1918. 

Definitivní tekst smlouvy zněl : 

Dohoda 
mezi vládou republiky francouzské a českoslo
venskou Národní radou o postavení národa 

československého ve Francii. 

Článek 1.. 
Národ československý bude vládě republiky 

francouzské dále poskytovati pro vedení nynější 
války podpory svých armád, jejichž nejvyšší 
politické řízení náleží československé Národní 
radě a jejíchž používání na různých bojištích se 
upraví podle vojenské situace dohodou mezi 
francouzskou vládou a Národní radou. 

450 

Článek 2. 
Se své strany vláda republiky francouzské, 

uznávajíc týmiž výrazy a za týchž podmínek 
jako ostatní státy spojenecké či přidružené 
národ československý za národ spoj enecký a 
válku vedoucí, jehož suverenita je představována 
československou Národní radou jako vládou de 
facto, sídlící ve Francií, zavazuje se, že jej bude 
i dále podporovati, aby dosáhl své svobody a 
obnovil nezávislý československý stát v hra
nicích svých bývalých zemí historických. 

Článek 3. 
Vláda republiky francouzské a československá 

Národní rada budou navzájem udržovati 
oficiální styky. 

Vláda republiky francouzské přiznává národu 
československému· právo, aby byl zastoupen na 
mezispojeneckých konferencích, na nichž bude 
jednáno o otázkách, týkajících se zájmů Čecho
slováků. 

Článek 4. 
Českoslovenští občané, uznaní za lakové česko

slovenskou Národní radou a bydlící ve Francii, 
budou míti tatáž práva a tytéž povinnosti, jaké 
jsou všeobecně přiznávány příslušníkům zemí 
přátelských; budou rovněž požívati zvláštních 
výhod, přiznaných se zřetelem k válečnému 
stavu příslušníkům zemí spojeneckých. 

článek 5. 
Zvláštní úmluvou bude nahrazeno francouzské 

nařízení ze dne 16. prosince 1917, uveřejněné 
v Úředním listě francouzské republiky ze dne 
19. prosince 1917 a týkající se zřízení česko
slovenského vojska ve Francii, jakož i francouz
ské nařízení ze dne 31. května 1918, uveřejněné 
v Úředním listě ze dne 3. června 1918 a týkající 
se vojenského soudnictví v československém 
vojsku; až do sjednání dohody, naznačené shora, 
budou tato obě nařízení zatímně platná. 

Článek 6. 
Československá Národní rada prohlašuje, že 

peněžitý náklad, který byl a který bude učiněn 
vládou francouzské republiky na vojenská, poli
tická a správní vydání, je zálohou, jejíž zapla
cení československý národ zajistí půjčkou v roce 
po podepsání mírové smlouvy. Podmínky a zá
ruky této půjčky .budou předmětem pozdější 
dohody. 

Jménem československé Národní rady: 
Edvard Beneš. 

Ministerstvo zahraničních věcí 
republiky francouzské: 

S. Píchon. 
Dr. Edvard Bene§: Světová válka a naše revoluce. II. 

Praha 1927. 

)(o-

Utvoření zatímní vlády 
čes k o s loven s k é. 

Diskuse mezi Wilsonem a německým mI
nistrem zahraničních věcí pokračovala za na
piaté pozornosti celého světa; všichni cítili, jak 
každá Wilsonova odpověď tlačí německou vládu 

ke zdi. Jak jsem již pověděl, fakt, že WHson ne
odpovídá Rakousko-Uhersku, zatím co vede tak 
napínavý diplomatický souboj s Be:1ínem,v vnu· 
coval nám pořád otázku: znamena to, ze se 
diskutuje s Vídní jinde a jinak? Z rozličných 
úkazů jsem tehdy soudil, že Vídeň, ačkoliv se 
obrátila na Wilsona oficiálně, veřejně a v do
hodě s Německem, vykonala snad důvěrné zá
kroky ve Francii nebo v Anglii anebo u obou 
států. Jejich úspěch byl nepravděpodobný po 
odpovědi Clémenceaudvě a Pichonově, ~a~é ne
dávno Karlovi; než přes to zdála se nu SItuace 
trochu nebezpečnou. hlavně pro nejistotu, zna
menají-li tyto události konec války či nikoli. 

To mne vedlo k tomu, abych s nej větší roz
hodností a rychlej i než dosud pokračoval v ~?: 
savadním postupu a ta~tice: abych.0?,l vytv,onl~ 
co nejvíce ·dalších "fruts accomphs , zavazah 
Spojence novými nejrozhodnějšími akty a tvo
řili dále, jak to ostatně se všemi již b~lo smlu
veno, via facti stát, neohližejíce se am vpravo, 
ani vlevo. 

Rozhodl jsem se tudíž, uskutečniti v~n~d, plán, 
připravený na den 8. hstopadu. Pnzmva roz
mluva s Berthelotem a jeho uklidnění mne spí~.e 
k tomu nabádalo, než od toho zrazovalo. Polozll 
jsem tudíž hned v uvedeném rozho~oru, Berthe
lotoví otázku, co učiní francouzska vlada, do
stane-li ode mne úřední oznámení, že vláda 
československá je ustavena a československ~ 
samostatnost prohlášena, a co učiní, bude-ll 
u vlády francouzské akreditován hned ~iploma
tický zástupce českoslovens~ý. Dostal )sem od 
Berthelota odpověď, kterou Jsem od neho a od 
zástupce ministra francouzs~ého. j edi~~ v ~?h; 
CVekat: Politika francouzská Je dana dnVe}Slml 

" F . " ujednáními s Náro~ní. radou: . ranCle sve ~a-
sadní stanovisko prOj evda ve svych pode~sanych 
aktech a dostojí svému slovu. Dostane-ll vl?-da 
oznámení o rozhodnutí Národní rady, zauJm~ 
k němu jistě hned stanovisko příznivé." Na mŮJ 
dotaz Berthelot mi potvrdil, že, pošlu-li ozná
mení ihned, budu míti jistě hned nazítří fran
couzskou oficiální odpověď. 

Vrátiv se do sekretariátu Národní rady v rue 
Bonaparte, připravil jsem ihned oficiá.lní n~ty 
o ustavení zatímní vlády a v 6 hodm vecer 
odevzdal jsem je jednak n~ Quai ďOrs~y, 
jednak pařížským velvyslanct;m. a vysl~ncu~ 
spojeneckých mocností. Oznámd Jsem v mch, ze 
jsme dne 26. září (datum depeše prof. Masaryk.a: 
jíž dává souhlas k uskutečnění plánu) ustavlh 
zatímní vládu československou a že nyní ve
řejněprohlašujeme utvoření nezávislého státu 
československého. 

N ota zněla takto: 
V Paříži dne 14. října 1918. 

Pane ministře, 
podle rozhodnutí českoslovens~é ,zatímní 

vlády mám čest učiniti Vám toto sdelem: 
Prohlášením vlády Spojených států ze dne 

2. září 1918 československá Národní rada, ma
jící své sídlo v Paříži, byla uznána za česko
slovenskou vládu de facto. 

Toto uznání bylo potvrzeno spojeneckými vlá
dami: . Anglií smlouvou s Národní radou 

z 3. září 1918, Francií smlouvou z 28. září 1918 
a Italií prohlášením předsedy ministerské rady 
z 3. října 1918. 

Mám čest Vám oznámiti, že se zřetelem 
k těmto postupným uznáním československá za
tímní vláda, zvo!ivši zatímně za své sídlo Paříž, 
ustavila se rozhodnutím ze dne 26. září 1918 
takto: 

pan T. G. M a s ary k, president zatímní 
vlády, předseda ministerské rady, ministr fi
nancí; 

p. Eduard B e n e š, ministr zahraničních věcí 
a ministr vnitra i 

p. Milan Š t e f á n i k, ministr války. 
Ministerská rada se poté rozhodla ustanoviti 

u spojeneckých vlád tyto své zástupce: 
p. štefana O s u s k ~ h o, charg~ ?'aHaíres, na 

československé legacl v Londyne, u vlady 
britské, p. Lva S y ch r a v u, chargé ďaHaíres 
na československé legaci v Paříži, p. Lva B o r
s k é h o, chargé ď aHaires na československé le
gaci v Římě, u vlády italské, p. Karla P e r
g 1 e r a, chargé ď affaires na česko~lo,:enské, 1~
gaci ve Washingtonu, u vlády Spojenych statuj 
p. Bohdan P a v 1 Ů, meškající v Omsku, bude 
zastupovati naši vládu v Rusku. 

Diplomatičtí zástupci v Japonsku a v Srbsku 
budou jmenováni později. 

Mám čest Vám oznámiti, pane ministře, že se 
naše rozhodnutí stalo v dohodě s politickými 
vůdci našich zemí. Po tři léta děla se veškerá 
naše politická a vojenská činnost v nejužší do~ 
hodě s nimi. Dne 2. října, 1918 československy 
poslanec Staněk, předseda Českého svaz~ ~e 
vídeňském parl~mentu, ozná~íl slaynov~t?e, ~e 
československá Národní rada Jako ne)vySSl organ 
československvch armád je povolána, aby zastu
povala českosÍovenský národ před Spojenci a na 
mírové konferenci. Dne 9. října 1918 posl.?-n~c 
Zahradník, mluvě jménem téhož svazu,oznaml1, 
že Čechoslováci opouštěj í trvale vídeňský parla
ment a lámou tak navždy veškerá pouta s Ra
kouskem-Uherskem. 

Z vůle našeho národa a našich voj sk béřeme 
dnes do svých rukou jako zatímní vláda ří~ení 
politických osudů československých zeml a 
v této hodnosti vstupujeme oficiálně ve styk se 
spojeneckými vládami,. .o~írajíce ~e .. jednak 
o vzájemné smlouvy s mnu, Jednak o Jepch slav
nostní prohlášení. 
Činíme toto prohláš.ení co nej ~ů:azn~i ~ a ~o nej

slavnostněji ve chvíh, kdy velike pohttcke uda
losti volají všechny národy k účasti na rozhod: 
nutích, která snad na mnohá století dají Evrope 
nový politický řád. 

Jménem provisorní vlády československé: 
Dr. Edvard Beneš, 

ministr zahraničních věcí. 
Zároveň s notou ze dne 14. října zaslal jsem 

spojeneckým vládám zvláš~ní přípisy o pov~ř~ní 
našich zástupců diplomattckých zastupovam~ 
československého státu u vlád v Paříži, ~ondýne: 
Římě a Washingtoně. Dopisy byly datovany take 
dnem 14. října 1918. 
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Právní odůvodnění prohlášení samostatnosti 
opřel j sem na prvém místě o prohlášení Spoj e
ných států a o smlouvy s Anglií a s Francií 
z těchto důvodů: 

a) Spojené státy měly tehdy tak veliký prestiž 
mezi Spojenci, že jsem to pokládal z důvodů 
taktických za nejlepší. 

b) V prohlášení Spojených států bylo po prvé 
užito o Národní radě výrazu "faktická vláda" -
"de facto government" - beze všech výhrad. 
•• v

c) P~klá~al js;m za uznání se strany Francie 
J1Z dopIs PlChonuv ze dne 28. června a prohlá
šení britské vlády ze dne 9. srpna; ale obě 
smlouvy ta prohlášení doplňovaly, výrazněji se 
o suverenitě naší vyj adřovaly a termínu v 1 á d a 
stejně bezvýhradně užily. Mimo to smlouva 
s Francií zvláště výslovně zdůrazňovala, že Ná
rodní rada jako faktická vláda jedná jménem 
celého československého národa, uznaného 
oběma vládami jako národa spojeneckého, ve
doucího pravidelnou válku proti ústředním moc
nostem. Vedle toho byly akty oboustranně po
depsané. 

Chtěje zabrániti jakýmkoli dalším diskusím 
s vládami spojeneckými o oprávněnosti této naší 
akce, chtěl j sem se opírati o diplomatické akty, 
jež zavazovaly Spojence bezvýhradně a kde ne
mohlo býti právních pochybností. 

Snad budou dnes zajímati i důvody, jež roz
hodly o rozdělení ministerských resortů. Šte
fánik jako voják a tehdy už generál, byl přiro
zeně určen k tomu, aby vedl resort vojenský. 
Tím, že veškerá organisační činnost Národní rady 
byla soustředěna do sekretariátu v Paříži a že 
organisační činnost v největší míře týkala se jed
nání s úřady spojeneckými prostřednictvím za
hraničního ministerstva a rozličných spoj enec
kých diplomatů, vyvíjel se sekretariát Národní 
rady automaticky v zahraniční úřad celé naší 
akce. Úkol ten vykonával sekretariát už od 
léta 1917 zcela soustavně. Ježto vedle toho naši 
civilní občané byli námi chráněni a zastupováni 
před úřady spojeneckými zcela pravidelně, vy
vinula se v sekretariátu postupem doby také 
agenda, obdobná ministerstvu vnitra. To vysvět
luje obsazení ministerstva vnitra a zahraničních 
věcí. 

Politicky důležité pro nás i pro Spojence byly 
funkce presidenta Masaryka v zatímní vládě. Fi
nance celé naší akce měl od prvních počátků 
prof. Masaryk ve svých rukou vzhledem na naši 
emigraci; byly to věci nejchoulostivější, a my 
všichni věřili, že veliká autorita Masarykova 
uchrání cvelou akci před rekriminacemi po této 
stránce. Séfem celého státního ústrojí a před
sedou vlády byl Masaryk jmenován z důvodů 
jasných, jichž není třeba vykládat.*) 

Politicky dále důležito, že byl prof. Masaryk 
označen jako - "Président du gouvernement 
provisoire". šlo nám zde o dvě věci: 

0) Z odpovědi Masarykovy ze dne 26. září o ustaveni 
vlády je patrno, že president Masaryk měl tehdy po
chybnosti o tom, zda vedle funkce presidenta nového 
státu má býti také přímo členem kabinetu a resortním 
ministrem. Po mém soudu toho okolnosti vyžadovaly. 
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aj Naznačit Spojencům, že je zde i hlava 
nového státu a vlády a tudíž vládní a státní moc 
plná. šlo nám o to, abychom se mohli vykázat 
všemi vládními a státními atributy stejně tak 
i ako na příklad Belgie, Srbsko nebo Řecko pro 
eventuální jednání se Spojenci, nebo pro pří
padné jednání o příměří a mír. Když jsem věc 
formuloval, měl j sem také na mysli případ ruské 
revoluce za kabinetu Lvova a Kerenského, když 
už cara nebylo,"') 

b) Stejně vážným důvodem pro nás byly 
zřetele na vnitřní poměry československé. V této 
době bylo nám jasno, jaká bude a musí býti 
forma našeho státu. Národní rada nikdy žádných 
závazků k evropským vládám a dynastiím ne
měla a nepřijala. Naznačením, že president Ma
saryk i e hlavou nově konstituovaného státu, 
bylo učiněno zadost přání našich vojáků pro 
které president Masaryk zosobňoval vše: otce, 
vůdce, šéfa státu a vlády a vůbec celý náš osvo
bozenský ideál. Tím vším bylo rozhodnuto o re
publikánské formě československého státu. Tento 
stav pak výslovně prohlašovala washingtonská 
deklarace, která pro veřejné mínění byla konsti
tutivním aktem naší nezávislosti. 

President Masaryk bylo tom zpraven telegra
ficky. Vyložil jsem mu, proč jsme museli jednat 
rychle, bez dalšího čekání na tekst oficiální de
klarace. Tím se vysvětluje, proč jsme nečekali na 
8. listopad a na manifestaci na frontě a proč ne
bylo možno týž den - 14. října 1918 - publi
kovati deklaraci, připravenou prof. Masarykem 
ve Washingtoně. Došla do Paříže až dne 
18. října; publikovali jsme ji tudíž zároveň ve 
Francii, Anglii, HaHi, Rusku i ve Spojených 
státech až následujícího dne, datujíce ji: "V Pa
říži dne 18, října", ježto Paříž byla naším 
centrem a také sídlem právě se ustavÍvší vlády. 

Ministr Píchon mně odpověděl jako zahranič
nímu ministru nové vlády hned druhý den, dne 
15. října, podle sHbu Berthelotova plnoprávným 
uznáním státu a vlády. 

Ve svém přípise vyslovuje se takto: 

Pane ministře, 

V přípise ze dne 14. t. m. jste mi laskavě 
sdělil, že rozhodnutím ze dne 26. září t. r. Ná
rodní rada, jednajíc podle konvenci, ujednaných 
se spojeneckými vládami, a v plném souhlasu 
s politickými vůdci v zemích československých, 
ustavila se v zatímní vládu a zvolila zatím svým 
sídlem Paříž. 

Podotýkáte, že dne 2. října 1918 posl. Staněk, 
předseda Českého svazu ve vídeňském parla
mentu, slavnostně prohlásil, že pařížská česko
slovenská Národní rada jako nejvyšší orgán 
československých armád je oprávněna zastupo
vati československý národ před Spoj enci na mí
rové konferenci; pravíte dále, že dne 9. t. m. po
slanec Zahradník jménem téhož svazu prohlásil, 
že Čechoslováci definitivně opouštějí vídeňský 
parlament a navždy takto přetrhávají jakýkoliv 
svazek s Rakouskem-Uherskem. 

0) Ve Francii byl obdobný případ za Thierse. 

Opírajíc se o vůli národa a jeho vojska, za
tímní národní vláda ujímá se ode dneška veden! 
politických záležitostí zemí českých a sloven
ských a jako taková vstupuje oficiálně ve styk 
se Spojenci. 

Pan T. G. Masaryk bude vykonávati funkce 
presidenta vlády a spolupředsedy ministerské 
rady a ministra financí, Vy sám přebíráte porte
feuille ministra zahraničních věcí a vnitra, p. M. 
Štefánik portefeuille ministra války. 

Diplomatičtí zástupci budou ustanoveni u spo-
jeneckých vlád. .. 

Mám čest oznámiti Vám, že jsem přijal toto 
sdělení. 

Sympatie Francie pro Čechoslováky nedatuje 
se nikterak teprve od dnešního dne a není třeba 
o nich ujišťovati. Všechny svobodné národy, a 
Francie v první řadě, obdivovaly se po zásluze 
patriotismu, statečnosti a obětavosti národa a 
armád československých. 

Vláda republiky byla šťastna, že mohla po
tvrditi smlouvou ze dne 28. září 1918 svou de
klaraci ze dne 28. června 1918, týkající se práv 
národa československého na samostatnost a 
uznání Národní rady jako faktické vlády a pro
kázat tak obdiv a sympatii, již chová k slavnému 
národu, který se obrozuje, přetrpěv bez oslabení 
staletí útisku. 

S pocitem hlubokého zadostiučinění uznávám 
oficiálně jménem vlády Republiky zatímní vládu 
zemí československých. Národ, který Vy před
stavujete, bude vidět v tomto aktu velkolepý 
proj ev vítězství, jehož po boku svých spoj enec
kých druhů francouzští vojáci trvale dobývají 
nad voj skem germánských císařství. 

Jménem vlády republiky: 
S. Píchon. 

Druhým přípisem ze dne 16. října oznamuje 
ministr Píchon, že přijímá dra Lva Sychravu 
jako našeho diplomatického zástupce,") 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. ll. 
Praha 1927. 

Prohlášení československé 
s a m o s t a t n o sti. 

V té vážné chvíli, kdy Hohenzollerové nabízejí 
mír za účelem zastavení vítězného postupu spo
jeneckých armád a za účelem zabránění rozdě
lení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habs
burkové slibují federalisaci říše a autonomii ne
spokojeným národům, podrobeným jejich vládě, 
my československá Národní rada, uznaná od vlád 
spojeneckých a od vlády americké za provisorní 
vládu československého státu a národa, v úplném 
souhlasu s prohlášením českých poslanců uči
něným v Praze dne 6. ledna 1918, a vidouce, 
že federalisace a tím více autonomie nezname-

*) Text tohoto listu viz v knize dokumentů. - štefánik 
dostal zprávu o těchto událostech, když dojel do Vladivo
stoku. Maje stále ještě pochybnosti o tom, je-li náš po
stup vhodný, formuloval telegraficky některé své vý
hrady jednak presidentu Masarykovi, jednak mně a 
F. Berthelotovi. President Masaryk a Berthelot mu hned 
'Odpověděli; štefánik pak uznal správnost našeho postupu. 

nají ničeho pod habsburskou dynastií, tímto 
slavnostně činíme prohlášení naši samostatnosti. 
My tak činíme, poněvadž jsme přesvědčeni, že 
žádný národ nebude nucen žíti pod suverenitou, 
kterou neuzná a poněvadž víme a máme pevné 
přesvědčení, že nemůžeme se svobodně vyvíjeti 
v habsburské lži-federaHsaci, která není než 
novou formou odnárodňovacího utlačování, pod 
nímž i sme trpěli minulá tři století. Máme za to, 
že svoboda je prvním požadavkem federalisace 
a jsme přesvědčeni, že svobodní národové 
střední a východní Evropy snadno se sfederali
sují, jestliže uznají to za nutné. 

Činíme toto prohlášení na základě našeho his
torického a přirozeného práva. Byli jsme samo
statným státem již od sedmého století a r. 1526 
jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy 
a Slezska, jsme se spojili s Rakouskem a Uher
skem v obrannou unii proti tureckému nebez
pečí, avšak nikdy jsme se dobrovolně nevzdali 
svých práv jakožto samostatný stát v této kon
federaci. 

Habsburkové zrušili svou úmluvu s naším ná
rodem nezákonným překročením našich práva 
znásilněním ústavy našeho státu, kterou sami pří
sahali zachovati, a my proto odpíráme zůstati 
déle v jakékoliv formě součástkou Rakousko
Uherska. My požadujeme pro Čechy právo býti 
spoj eny se svými slovenskými bratry ze Slo
venska, součástkou to našeho národního těla a 
před padesáti lety vtělené v uherský stát Ma
ďarů, který, nevylíčHelným násilím a hrubým 
útiskem podrobených plemen, pozbyl veškerého 
morálního a lidského práva vládnouti komukoli, 
vyj ma samu sobě. 

Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsbur
skému útisku, zesílenému a systemisovanému ra
kousko-uherským dualistickým vyrovnáním 
z roku 1867; tento dualism jest toliko nestoud
ným organisováním hrubé síly a vykořisťováním 
většiny menšinou; je to politický úklad Němců a 
Maďarů proti nám právě tak, jako proti jin~m 
slovanským a latinským národům monarchIe. 
Svět zná oprávněnost našich požadavků, které 
ani samotni Habsburkové neodvažují se popírati, 
František Josef opětovně nanejvýše slavnostním 
způsobem uznal suverénní práva našeho národa. 
Němci a Maďaři. se postavili na odpor tomuto 
uznání a Rakousko-Uhersko, sklonÍvší se před 
pangermány, stalo se kolonií Něme<?ka a jako 
jeho předvoj na Východě vyvolalo právě tak 
poslední balkánský konflikt, jako nyněj ší válku, 
kterou Habsburkové započali samotni bez schvá
lení representantů národů. 

My nemůžeme a nechceme nadál~ žiti pod 
přímou neb nepřímou nadvládou podmanitelů 
Belgie, Francie a Srbska, vrahů Ruska a Ru
munska, vrahů desetitisíců občanů a vojínů naší 
krve a spoluvinníků bezpočetných, nevýslovných 
zločinů, spáchaných· v této válce na lidstvu tě: 
mHo dvěma degenerovanými a neodpovědným! 
dynastiemi. My nechceme zůstati součástkou 
státu, který nemá žádného ospravedlnění pro 
svoji existenci a který odporuje přijmouti zá
kladní zásady moderní světové organisace, zů
stává toliko umělým, nemorá1ním politickým 
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útvarem, zabranujícím stále postupujícímu de
mokratickému a sociálnímu pokroku. Habs
burská dynastie, zatížená těžkým dědictvím chyb 
a zločinů, jest stálou hrozbou pro světový mír a 
my považujeme za svou povinnost vůči lidstvu 
a civilisaci pomoci k jejímu pádu a jejímu zni
čení. 

My zavrhujeme rouhavé tvrzení, jakoby moc 
dynastií habsburské a hohenzollerské byla pů
vodu božského a my zamítáme uznati božská 
práva králů, Náš původ volbou povolal Habs
burky na český trůn a toutéž svobodou a tímže 
právem je sesazuje. 

Tímto prohlašujeme habsburskou dynastii za 
nehodnou vésti náš národ a upíráme jí veškeré 
nároky na vládu nad československou zemí: pro
hlašujeme slavnostně, že od nynějška tvoříme 
svobodný a samostatný lid a národ. My přijí
máme a připojujeme se k ideálům moderní de
mokracie, ony byly ideály našeho národa po 
staletí. Přijímáme americké zásady, tak jak byly 
vyloženy presidentem Wilsonem, zásady to 
osvobozeného lidstva, skutečné rovnosti národů 
a vlád, jejichž veškerá spravedlivá moc vychází 
ze souhlasu ovládaných. 
. My,. národ Komenského, nemůžeme než při. 
lmoutl tyto zásady, vyjádřené v americké de
klaraci samostatnosti, v zásadách Lincolna a 
stejně v prohlášení lidských a občanských práv. 
Za tyto zásady proléval náš národ krev již před 
pěti stoletími, za památných válek husitských. 
Za tytéž zásady prolévá náš národ po boku 
Spojenců krev v Rusku, v HaHi a ve Francii. 

My zde nevyložíme než hlavní zásady ústavy 
československého národa: co se týče konečného 
rozhodnutí o jeho ústavě, to spadá v obor pů
sobnosti zákonně zvolených representantů osvo
bozeného a spojeného národa. 

Československý stát bude republikou, jej íž 
neustálou snahou bude býti pokrokovou: ona za
ručí naprostou svobodu přesvědčení nábožen
ského, vědy, písemnictví, umění, slova a tisku, 
práva shromažďovacího a petičního. 

Církev bude oddělena od státu; naše demo
kracie bude spočívati na všeobecném právu hla
s?vacímj ženy budou postaveny politicky, so
CIálně a kulturně na roveň mužům; práva men
šiny budou zaručena úměrným zastoupením; ná
ro?ní menšiny budou požívati rovných práv; 
vlada bude formy parlamentární a bude uznávati 
zásady iniciativy a referenda; stálé voj sko bude 
nahrazeno milicí. Československý národ provede 
dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy. 

Velkostatky budou věnovány domácí koloni
saci; výsady šlechtické budou zrušeny: národ náš 
převezme svou část předválečného státního 
dluhu rakousko-uherského, válečný pak dluh po
necháme těm, kteří z něho nesou odpovědnost. 

V zahraniční politice přijme československý 
stát svoji plnou účast odpovědnosti za reorgani
saci východní Evropy; on přijímá cele demokra
tickou a sociální zásadu národnostní a dává svůj 
souhlas k nauce, že veškeré konvence a smlouvy 
mají býti uzavírány otevřeně a upřímně bez 
tajné diplomacie. Naše ústava postará se ~ zří
zení účinné národní a spravedlivé vlády, která 
bude vylučovati jakékoliv zvláštní výsady a zne-
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možní třídní zákonodárství. Demokracie porazila 
teokratickou autokracii, mílitarism je zničen, 
demokracie je vítěznou. Lidstvo bude reorgani
sováno na základech demokratických. Moci tem
noty sloužily k vítězství světlal Po tom toužilo 
lidstvo po věky! My věříme v demokracii, věříme 
ve svobodu a ve svobodu na věky! 

V PaříŽÍ, dne 18. října 1918. 
Profesor T. G. Masaryk, 

předseda ministerské rady a ministr financi. 

Gen. dr. Milan štefánik, 
ministr národní obrany. 

Dr. Eduard Beneš, 
ministr zahraničních věcí a ministr vnitra. 

Národní čítanka. Praha 1918. 

Setkání delegace Národního 
v:ýboru s členy zatímní vlády 

čes k o s loven s k é v Žen e v ě. 

V horečné práci, kterou jsme měli v minister
stvu zahraničních věcí s organisací nově uzna
ného státu po 15. říjnu 1918, přinesly některé 
pařížské denní listy (dne 23. října) neočeká
vanou zprávu, že vídeňská vláda dala vedoucím 
českým politikům souhlas k jejích odjezdu do 
ciziny a dokonce k tomu, aby vstoupili do styku 
s vůdci zahraniční akce a provisorní vlády česko
slovenské. V první chvíli nechtěli i sme tomu vě
řiti. Byli isme sice přesvědčení, že s Rakouskem 
je zle, a sami jsme o tento krok v Praze žádali; 
ale neočekávali jsme, že tuto možnost tak brzo 
připustí, a nebyli jsme si tedy jisti, kam mířilo 
toto rozhodnutí vídeňské vlády. Později jsme si 
zjistili, že vídeňská vláda, věříc stále, že mezi 
Spojenci trvá snaha zachovat Rakousko, doufala, 
že Dohoda bude působiti i na politiky z Prahy 
i na zatímní vládu pařížskou, aby se Čechové 
spokojili s řešením otázky ve smyslu autono,
mistickém čil federalistickém. V tomto smyslu 
také v posledních dnech říjnových vídeňská 
vláda činila pokusy dohodnouti se s Paříží 
(skrze hrab. Skrzynského v Bernu). Pokusy ne
měly úspěchu. V této době Spojenci byH už 
orientováni zcela jinak. 

Když mi zprávu potvrdil dr. Osuský ze Ze
nevy, oznámil jsem to vládě francouzské zároveň 
. s rozhodnutím, že se zástupci zatímní vlády 
československé odeberou do Zenevy k jednání 
s naSlml politiky.*) . 

První část pražské delegace (dr. Karmář, dr. 
Preiss, dr. Šámal a i.) došla do Zenevy v sobotu 
~ečer 26. října, byvši provázena už cestou ve 
Svýcařích drem Osuským. Od něho dostala také 
první informace o povšechné politické situaci. 
Sám jsem přijel, odevzdav v Paříži úřad dru 
Sychravovi, do Ženevy v pondělí dne 28. října 
ráno (dr. 1. Markovič a L. Strimpl přijeli po-

*) NavštívH jsem za tím účelem Berthelofa ještě ráno 
dne 27. října, smluvil s ním svůj postup a! slíbil mu co nej
dříve zprávy ze Ženevy o jednání s pražskou delegací 
skrze francouzské vyslanectví v ~Bernu. Podle instrukcí 
z Paříže, tiskový p~ídělenec francouzský, prof. Haguenin, 
také mne hned v Zenevě vyhledal. Byl jsem s ním ve 
spojení po celou dobu ženevského jednání. 

zději}. Pohnuté bylo setkání s členy pražské de
legace, posL Staňkem, Klofáčem, Habrmanem, 
Kalinou, drem Šámalem, drem Preissem a řed. 
Svobodou na nádraží, s drem Kramářem sešli 
i sme se v Hotel N ational. 
. S .... :iůze v Ženevě má, domnívám se, značný his
torický a politický význam; postupem doby, až 
rozličné politické a osobní momenty budou při
vedeny na pravou míru, ten význam jistě správně 
vynikne. Politická jednání začala se ještě téhož 
dne dopoledne, otázky, jichž se týkala, lze 
shrnouti do tří skupin. 

a) Já a moji druhové jsme podali pražské de
legaci podrobný výklad o povšechné mezinárodní 
situaci, o celé naší zahraniční politické a vojenské 
akci a o našem poměru k jednotliVým Spojencům 
a k národům spřáteleným (Jihoslovanům, Po
lákům, Rumunům atd.). Pražská delegace se své 
strany vyložila nám situaci doma, vojenský a po
litický stav Rakouska, poměry hospodářské a 
obavy našich lidí pro nejbližší budoucnost při 
eventuálním pádu Rakousko-Uherska. 

b) Druhá důležitá část jednání týkala se bu
doucí úpravy samostatného státu, jehož ministra 
pražská delegace v mé osobě ostatně již přijala. 
Bylo podrobně hovořeno· o formě českosloven
ského státu, byla projednána otázka definitivní 
vlády a způsob, jakým ve chvílí kapitulace Ra
kousko-Uherska bude uskutečněn přechod 
v nový, definitivní režim československý. 

c) Poslední důležitá kapitola ženevských jed
nání byl podrobný rozhovor o podmínkách pří
měří pro Rakousko-Uhersko a o přáních našich 
doma, která jsem měl po svém návratu do Paříže 
předložiti Spojencům. 

Zdálo se mi, že pražští delegáti nebyli v řadě 
otázek dosti orientováni a jisti, pokud se týče 
názoru na mezinárodní situaci, a že o našich 
věcech za hranicemi za války měli celkem málo 
jasné představy. Všichni byli přesvědčeni 
o brzkém pádu Rakousko-Uherska, mluvili o zou
falém stavu hospodářském, o vyčerpanosti oby
vatelstva, o demoralisaci vojska, o šibeničním 
humoru v českém a zejména pražském prostředí, 
o bezradnosti Vídně a pokusech vídeňské vlády 
získat české politiky. Posl. Klofáč vyprávěl mi 
o své poslední rozmluvě s císařem Karlem, z níž 
poznal, že si císař jen přeje, aby se všecko "likvi
dovalo mírně, pacificky". Všichni bez výjimky se 
však obávali chvil posledních. Posl. Habrman 
vyjádřil to jadrně slovy, že ta "bestie, až bude 
chcípat, pokusí se ještě v posledním tažení kolem 
sebe bít a mstít se na nás a způsobí strašné 
vraždění", Ostatní se obávali, že "až to praskne", 
Německo obsadí české země,"') a v tom že tkví 
pro nás největší nebezpečí. Co by pak následo
valo, nebylo konkretně naznačováno. 
Konečné třetí vážné nebezpečí pro všechny 

byla anarchie, bolševictVÍ; obávali se ho méně 
u nás, daleko více ve Vídni a Budapešti. Jediná 
pomoc byla viděna v rychlém zásobování. Na 

*j V některých vrstvách německých se na tuto možnost 
skutečně pomýšlelo. Svědčí o tom rozmluva německého 
vyslance v Bernu, bar. Romberga, se šéfem rakousko
uherského vyslanectví, baronem de Vaux, ze začátku 
října 1918 a některé projevy našich Němců na konci 
října 1918. 

tyto tři věci byl jsem v jednání upozorňován nej
více; bylo žádáno, aby podle toho Spojenci pro 
nás připravovali pomoc."') 

Celkem jsem viděl: naději, hraničící s jistotou, 
že pro nás vítězný konec i uvnitř Rakouska se 
rychle blíží, obavy z posledních dnů Rakouska, 
obavy z obsazení Německem, obavy z hladOvých 
bouří a z bolševictví, zejména ve Vídni; při tom 
bylo tu stále vědomí, že pro delegáty Rakousko 
trvá a že se tam musí vrátit. Pod tíhou tohoto vě
domí žili všichni. Určitého plánu o další akci 
mezinárodní neměli, přenechávajíce to úplně 
nám za hranicemi j pro případ pádu Rakouska 
měli však připraven, jak uvidíme dále, dost po
drobný plán, týkající se praktického přechodu 
ze staré monarchie do nového vlastního státu. 
O formě státu - republika či monarchie - jeho 
konstituci a po případě i svazku s jinými částmi 
říše, o tom o všem, zdálo se mi, neměla delegace 
při svém příchodu do Ženevy zcela jasno. Bylo to 
přirozené: o jej ich přáních nebylo pochybnosti, 
ale o situaci a o i ednotlivých možnostech nebyla 
dost informována a čekala především na moje 
zprávy.") 

Na zprávy pražské delegace jsem odpověděl. 
jak jíž řečeno, výkladem svým. Vyložil jsem, jak 
se chovali Spoj enci postupem doby ve věci Ra-

0) Dne 29. října odpoledne shrnul jsem si zprávu naší 
delegace o situaci doma v depeši pro francouzskou vládu, 
jíž jsem chtěl co nejrychleji doručiti autentické zprávy 
o situaci v Rakousku, jak se jeví naší delegaci z Prahy. 
Poslal jsem tudíž do Paříže skrze francouzské velvysla
nectví ve švýcařích (prostřednictvím prof. Haguenina) 
k rukám Filipa Berthelota tento telegram: 

Po dlouhých rozhovorech s našimi poslanci z Prahy 
můžeme Vám oznámiti toto: 

1. Celý československý národ je naprosto rozhodnut 
jíti v boji až do konce. Habsburkové jsou úplně hotovi 
v československých zemích, a žádný prostředek by ne
mohl zvrátiti toto rozhodnutí lidu. 

2. Rozklad Rakouska postupuje velice rychle. čechy 
vlastně již nejsou nijak poutány k Rakousku, veš~erá 
administrace je v našich rukách a vše je u nás připra
veno k životu nezávislému. V Praze ve skutečnosti se už 
cítí svoboda, a dynastie a vládní kruhy si jen přejí paci
fickou likvidaci bez prolítí krve. Doznávají, že vše je 
ztraceno, a budou kapitulovat integrálně a brzo, jestliže 
se na vše půjde dobře. Je to především také mínění 
císařovo, že věc má skončit rychle. 

3. Nebezpečí bolševictví je ohromné u Němců (ve 
Vídní a v Budapešti). To je hlavní příčina, proč kapitu
luje. U nás se tomu nebezpečí vyhneme, učiníme· li ně
která nutná opatření, se kterými se ostatně už u nás 
začalo. 

4. Dovolím si Vám předložiti velmi důležité věcí v pří
čině podmínek příměří, o které bude žádati Rakousko 
presidenta Wílsona. 

. Budu v Paříži v sobotu ráno. 
Beneš. 

Hagueninovi jsem vedle toho dával denně o postupu 
jednání ústní zprávy, které on zase oznamoval v Paříži. 

*) Snad k správnému pochopení jednání v Ženevě 
dobře poslouží tento citát z projevu dra Fr. Soukupa: 

"Delegace Národního výboru do Ženevy byla v prvé 
a rozhodující řadě projevem neohraničené 10yaHty Národ
ního výboru k vůdcům našeho odboje zahraničního. 
V okamžiku konečného a definitivního převratu se ne
chtělo učiniti nic, co by v jakémkoli směru křížilo even
tuální závazky odboje zahraničního·, Tato loyalita před
sednictva Národního výboru zasluhuje proto stejného a 
vzájemného uznání." - Plně souhlasím. Ze všech mých 
zpráv do Prahy a ze všeho našeho jednání v cizině je 
patrno, jak isme byli za hranicemi ve všem loyální k naší 
akci domácí. Je jístě krásné, že se to může konstatovat 
s obou stran tak bez výhrad. 
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kousko-Uherska, jak dnes jsou celkem za jedno 
o konečných cílech, oč je spor mezi Italií a Jiho
slovanskem a proč Francie a Anglie nemohly 
otázku řešit jinak, jaký je v Paříži názor na věci 
ruské a polské. Ukázal jsem na stav vojenských 
sil Spojenců, zejména Anglie, a jaká pomoc jest 
očekávána z Ameriky, dále jsem objasňoval 
význam posledních F ochových vítězství a plán 
skončit válku všeobecnou vítěznou ofensivou 
z jara 1919, kdy se dostanou na frontu poslední 
síly z Ameriky. 

Podal jsem dále podrobný výklad o stavu naší 
otázky, o naší politické a vojenské organisaci, 
o vnitřních poměrech a obtížích v naší emigraci, 
i o případě Diirichově, o poměrech ve voj sku, 
o situaci voj ska na Sibiři, o postupu práce pro 
naše politické a právní uznání. Vyložil jsem ně
které podrobnosti o metodách naší práce a pro
pagandy, předložil naše publikace, knihy, mapy, 
periodické časopisy, úřední papíry dřívější Ná
rodní rady a nyní samostatné vlády, teksty diplo
matických dokumentů a uznání atd. Vysvětlil 
jsem konečně, jak nám náš postup, naše jed
notnost, disciplina a smysl pro organisaci získaly 
všude přízeň a proč z toho důvodu naše poli
tické postavení bylo lepší než situace Poláků a 
Jihoslovanů, kteří měli mezi sebou těžké vnitřní 
spory. Podrobně jsem probíral význam uznání 
Fr;ancie ze dne 28. června, Anglie z 9. srpna a 
Ameriky z 2. září, význam smluv, sjednaných 
s Francií a s Anglií, a význam posledních nových 
uznání konstituované vlády a státu po prohlá
šení ze dne 14.~18. října (Francie, Italie, 
Anglie, Srbska). Vyložil jsem konečně, proč a 
jak došlo k ustavení zatímní vlády. 

Pozornost delegátů byla připoutána zvláště 
k dokumentům francouzským, zejména ke 
smlouvě ze dne 28. září, kde se mluvilo o spoje
nectví a vzájemné vojenské pomoci národů česko
slovenského a francouzského, o teritoriu státu 
československého, o našich historických zemích 
a v pojmu "stát československý" také o rozbití 
Maďarska. Upozornil jsem na naši spolupráci 
s Poláky, Jihoslovany a Rumuny v roce 1918, 
připomenuv, že s Poláky, zejména s Dmovským, 
jsme měli několikráte mírně vedené kontroverse 
a rivality o Těšínsko. Projevil jsem naději, že 
s nimi doj deme k dohodě. 

Jednání neměla rázu formálních schůzí. Děia 
se spíše ve formě přátelských rozhovorůj rozhod
nutí děla se s poukazem, že budou doma předlo
žena stranám a Národnímu výboru. Můj referát 
nesl se tónem optimismu a jistoty, že vše vyhra
jeme, že už věc naše je vyřešena, že my jako 
stát a samostatný národ existujeme, že už ne
mám obav ani o výsledek války ani o konečný 
náš osud, že se nám dostane daleko více, než 
jsme se odvážili doufat na počátku války."') 

*) Po uplynutí několika let vznikly v Praze o těch 
věcech nejasnosti. Celkem se naznačovalo, jako bych já 
nebo někdo jiný hyl v Ženevě dával naší delegaci veliké 
sliby, jež se pak neuskutečnily anebo jí neinformoval 
dostatečně o velkých obtížích, které nás čekají v dalším 
jednání. Já sám jsem nikomu nedával slibt'i (zejména 
ne ve věci platt'i reparačních). Co pak se týče tvrzení, 
že jsem naší delegace o situaci neinformoval dostatečně, 
~t'ižeme je dr. Kramář i já sám vyvrátit fakty. Tak na př. 
Jsme s drem Kramářem v ŽenevěprobíraH podrobně 
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Delegace proj evovala nezměrnou radost pn 
naš~)ll v'ypravování: viděla, že pro nás a pro 
SpoJence Rakouska už není, že jsme vlastně svo
bodný, uznaný stát a národ, že už máme svou 
meZinárodně uznanou vládu a tedy věc svou 
vyhránu. Po té stránce radostné překvapení de
legátů, již před tím neznali všech podrobností 
naši akce a doslovného tekstu našich uznání a 
významných dokumentů diplomatických a již si 
také, jak se mi zdálo, nedovedli plně vysvětlit, 
proč jim rakouská vláda dovolila jít do Ženevy, 
aby si to vše zjistili, bylo ne1íčené a jejich spo-
kojenost opravdová. . 
Závěrem k těmto vzájemným informacím před

ložil i sem pražské delegaci hned odpoledne 
28. října několik otázek a požadavků. 

Vyložil jsem především, že se zřetelem k vý
sledkům naší akce je nutno, aby Spojenci viděli, 
že je mezi námi a domácími politiky úplná shoda 
a že celý národ a všechny naše politické kruhy 
stojí za naš! zahraniční akcí. Maje stále na pa
měti zprávy o mírových snahách rakouských a 
o v.ybízení našich politiků ku prohlášení pro říši, 
docházející nás z pražské "Maffie" přes Ho
landsko (p. Filla) a Švýcarsko, upozornil jsem 
pražskou delegaci, že se doma nesmí stát nic -
zejména kdyby došlo k jakémukoli jednání 
o mír, ke kapitulaci nebo k rozvratu říše - čeho 
by se dalo užíti proti nám. 

Z toho důvod j sem se tázal, j e-H delegace 
oprávněna a ochotna učiniti už nyní jménem ná
roda určitá závazná rozhodnutí, podle nichž 
bychom mohli my dále jednat se Spojenci; šlo 
mi o to, abych mohl po návratu ze ženevské 
schůze ukázat Spojencům, že náš národ a naše 
politické vrstvy stojí plně za námi. Zdůrazňoval 
j sem před Spoj enci vždy jednotu a spolupráci 
zahraničního hnutí s Prahou a dovolával se všech 

i otázky teritoriální, vztahy k Polsku a k Rusku, také 
náš spor s Polskem o Těšínsko a o polské požadavky 
v Haliči; o všech těchto věcech - až na jedinou - jsme 
se zcela shodli. Dr. Kramář i já to mt'ižeme potvrditi 
vzájemnou korespondencí z listopadu 1918. 

O otázce těšínské a o našem sporu s Poláky mluvili 
jsme hodně podrobně; nebyli jsme zcela zajedno v jedné 
věci. Dr. Kramář byl v Ženevě toho názoru, že bychom 
měli podporovat Poláky ve věci východní Haliče, budou-li 
pro rozumné a nám přijatelné vyřešení otázky těšínské. 
Odt'ivodňoval to tím, že by východní Halič, zamořená 
rakouským ukrajinstvím, Rusku byla jen na obtíž. Já 
jsem nejprve byl proti tomu, háje v otázce Haliče ne
ufraIitu, aby nám to Rusko nemohlo v budoucnosti vy
týkati. Formuloval jsem tyto výhrady také písemně v do
pise dru Kramářovi. Později jsem přijal stanovisko Po
láktlm příznivé, žádal jsem však výslovné schválení Kra
mářovo a usnesení vlády. Kramář otázku vládě předložil. 
stanovisko prosadil a mně pak písemně oznámil. V Ženevě 

. jsme tudíž jednali o našich budoucích obtížích na kon
ferenci mírové, na· pf. s Poláky. Mimo to jsem na ně 
podrobně. upozorňoval ve svých dopisech, posílaných do 
Prahy vládě a dru Kramářovi v měsíci listopadu a pro
sinci. 

Dr. Kramář ovšem sám sHuaci tehdy správně chápal 
a našich budoucích obtíží byl si dobře vědom. Už dne 
15. listopadu poslal mi do Paříže dlouhý dopis o těžké 
situaci v Praze a o eventuálních těžkostech mezinárod
ních, v němž píše také podrobně o našich sporech s Po
láky a Němci a praví: "Cítím, že nám bude na konferenci 
přemáhati neobyčejně těžké překážky a bude' zapotřebí 
velikého umění, abychom to všechno zmohli." 

Věřím, že po tomto vysvětlení toto zbytečné nedo
rozumění úplně zmizí. 

domácích prohlášení, která tomu svědčila; proto 
jsem tolik zdůrazňoval nutnost této dohody 
také ve všech svých zprávách do Prahy, proto 
mělo pro nás tak značnou cenu Staňkovo pro
hlášení ze dne 2. října 1918. Pokládal jsem za 
poHticky důležité, abych z první schůze s praž
skými politiky přinesl do Paříže rozhodující 
doklad o naší i ednotě s vlastí a o plné důvěře 
Prahy v nás. 

Žádal jsem tedy konkretně od delegace dvojí 
prohlášení: 

a) Slavnostní osvědčení, že český národ dává 
celé naší politice plný souhlas, že se vyslovuje 
navždy proti Habsburkům a že proň rakousko
uherská říše neexistuje. 

b) Prohlášení, že naši politikové doma a tím 
i ti doma, které zastupují, schvaluji všechny 
kroky, které isme podnikli ve své činnosti za 
hranicemi a že přijímají všechny závazky, které 
jsme vzali na sebe vůči Spojencům jménem Ná
rodní rady a zatímní vlády. 

Pražská delegace konstatujíc, že k tomu nemá 
sice výslovného pověření, že však je k tomu 
oprávněna se zřetelem k situaci doma, dala mi 
hned na mé dotazy a žádosti odpověď kladnou. 
Bylo tudíž rozhodnuto, že budou v tom smyslu 
připravena písemná prohlášení. Šámal; Kalina, 
Habrman podjali se úkolu je formulovat. Příštího 
dne bylo schváleno jejich znění, posledního dne 
před mým odjezdem do PaříŽe byla prohlášení 
podepsána. Bylo zároveň ujednáno, že jedno 
z prohlášení oficiálně odevzdám Spojencům, že 
však nebude publikováno se zření)ll na návrat 
delegátů do Prahy dříve, dokud poměry ne
dovolL*} 

Toto prohlášení, určené především pro spoj e
necké vlády, bylo podepsáno také hned v origi
nálním znění francouzském, abych i e mohl do
ručiti Spojencům jako autentické svědectví 
z vlasti o tom, že celý národ stál za námi za 
války a že stojí za námi bezvýhradně i nyní, 

Pražská delegace, byvši zpravena autenticky 
a dokumentárně o naší činnosti a vidouc vý
sledky zahraniční akce, z vlastní iniciativy chtěla 
dáti ještě zvláštní uznání práci T. G. Masaryka, 
našich vojáků i ostatních pracovníků. Připravila 
tudíž bez vědomí pařížské delegace zvláštní 
osvědčení, jímž vyjadřovala city národa k zahra
ničnímu vojsku a jeho vůdcům. Před mým od
jezdem do Paříže předložili mi pražští delegáti 
druhý podepsaný projev se žádostí, aby byl ve 
vhodné formě a v případné chvíli tlumočen všem 
těm, jimž je určen. Myslím, že i tento projev je 
už dnes a hude ještě více v budoucnosti (se zře
telem k polemikám o vzniku státu) dokumentem 
charakteristickým. Masarykovi poslala delegace 
zvláštní pozdravnou depeši. 

Tak se pařížské zatímní vládě dostalo po 
uznání od spoj eneckých velmocí ještě uznání 
posledního a nejdůležitějšího: uznání Prahy. 
Jednota našeho osvobozenského boje domácího 

*) Prohlášení byla uveřejněna v "Naší revoluci", 
roč. III., str. 5 a násl. 
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i zahraničního byla slavnostně zjištěna a do
tvrzena. Naše národní revoluce byla tím ideově 
a právně dovršena. Pražský 28. říjen dovršil ji 
pak i prakticky. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka. a. naše revoluce. ll. 
Praha 1927. 

Naše účast při jednání 
o při měř í. 

Jednáni v Ženevě prodloužila můj pobyt mimo 
Paříž o dva dny déle, než by bylo bývalo žá
doucno. Přijel jsem do Paříže až v pátek dne 
1. listopadu. První spojenecké jednání o pod
mínkách příměří s Rakouskem-Uherskem za
čalo se dne 31. října odpoledne ve Versaillích 
bez nás. Pokládal jsem naši neúčast na první 
schůzi za věc vážnou, ježto by z ní eventuálně 
byla mohla vzniknouti opravdová škoda pro naše 
národní zájmy iak věcně, t. j. ve formulaci pod
mínek příměří, tak i formálně, t. j. ve věci na
šeho právního postavení jakožto samostatného 
státu, Spojenci již uznaného. Obával jsem se 
zejména, aby se z toho mezi Spojenci nečinily zá
věry, které mohly býti pro nás právně vážným 
případem prejudiciálním při pozdějším jednání. 

Francouzská vláda jako svolavatel konference 
nezaslala nám pozvání k první schůzi, i ak bylo 
její povinností. Protože jsme byli už uznáni od 
Spojenců jako vláda a jako národ spojenecký a 
protože i sme nadto měli ve smlouvách s Francii 
a s Anglií výslovné ujednání o naší účasti na 
všech spojeneckých konferencích, kde se bude 
jednati o našich zájmech, odebral jsem se po 
svém příjezdu v sobotu ráno dne 2. listopadu 
na francouzské zahraniční ministerstvo, abych 
zjistil, jak se věci mají, a abych učinil hned 
kroky, nutné k obhájení našeho hlediska. Roz
umí se, že jsem postupem svolavatelů konfe
rence spokojen nebyl a mínění svého neskrýval. 
Měl jsem v první chvíli podezření, že se za tím 
skrývá něco nám nepříznivého (snad nějaké nové 
jednání). 

Dal jsem Berthelotovi první ústní zpráv'y 
o jednání v Ženevě a ohlásil jsem mu, že spoje
neckým vládám pošlu písemně tekst ženevského 
prohlášení a vylíčení našich požadavků ve věci 
příměří s Rakouskem. Zdůraznil jsem konečně, 
že je nutno, aby byl zástupce Československa 
hned povolán ke všem dalším jednáním o příd 

měří s ústředními mocnostmi, když už mně jako 
československému zahraničnímu ministru cesta 
do Ženevy zabránila, abych se účastnil jednání 
prvních schŮZÍ Nejvyšší vojenské rady. Upo
zornil i sem, že nej de i en o okamžitý skutečný 
zá i em náš i Spoj enců, nýbrž že pro nás i akožto 
uznaný samostatný stát je to také zásadní otázka 
právní, ve které nemůžeme ustoupiti. A konečně, 
že by naše neúčast způsobila v Čechách dojmy 
velmi nepříznivé a eventuální politické důsledky 
i pro nás i pro Spojence nepříjemné. 

Berthelot mi dal hned plně za pravdu. Jako ve 
všech pro nás kritických nebo rozhodujících 
chvílích války ukázal se í nyní přítelem vždy 
věrným a oddaným, jenž nám prokázal služby 
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neocenitelné a jemuž jsem zase já splácel vždy 
stejně přátelstvím a věrností. Požádal mne, abych 
Spojencům neposílal ani protestu formálního, 
ani oficiální žádosti o připuštění k jednání o pří
měří s Rakouskem-Uherskem, neboť věc je 
podle jeho mínění nesporná; bude tudíž lépe 
sporné otázky z ní vůbec nečinit. Radí mi tedy, 
abych napsal jemu osobně neúřední, přátelský 
Hst, kterým by byH Píchon a Clémenceau upo
zorněni, že se zde stalo nedopatření a že mám 
býti dodatečně pozván za Československo k ofi
ciální účasti na konferenci. 

Zároveň slíbil, že se pokusí věc ihned odčiniti 
krátkou cestou: bylo by prý nejlepší, kdybych 
byl bez zbytečných formalit povolán k dopolední 
schůzce min, předsedů velkých mocností, ko
nané téhož dne v sobotu 2, a v pondělí 4. listo
padu, kde se bude ještě znovu jednat o věcech 
rakousko-uherských a kde bych mohl objasniti 
stanovisko Československa. Oficiální pozvání ke 
schůzi plenární se pak může dodatečně vyříditi 
cestou úřední. 

Souhlasil jsem s navrženým postupem. Vrátil 
jsem se do rue Bonaparte a hned poté jsem byl 
telefonicky povolán na 11. hodinu dopolední ke 
schůzce hlavních mocností u plukovníka House. 
Pokud šlo o oficiální pozvání na schůze plenární, 
Berthelot sám pak navrhl znění mého dopisu; 
návrh jsem přijal a v nedělí dne 3. listopadu 
jsem mu odevzdal dopis ve znění jím na
vrženém."} 

Zakročení u Berthelota mělo hned žádoucí a 
věcně i formálně zcela uspokojující výsledek. 
Vedle hlavního zasedání mezispojenecké konfe
rence (Nejvyšší vojenské rady), která se konala 
ve dnech 31. října a 1., 2. a 4. listopadu za 
účasti hlavních politických i vojenských předsta
vitelů spoíeneckých států (byH přítomní Clé
menceau, Píchon, Leygues, Klotz, Lloyd George, 
Bonar Law, Balfour, lord Milner, plukovník 
House, Orlando, Hymans, Venizelos, VesnÍč, 

*j Dopis zněl: 

Vážený pane, milý příteli! 
Dovolte mi, abych obTátil Vaši pozornost k těmto 

věcem: Pokládám za velmi důležité, aby se delegát česko
slovenský zúčastňoval nynějších jednání spojeneckých. 

Domnívám se, že se stala chyba tím, že jsme nebyli 
pozváni k jednání, neboť jsme uznáni za spojeneckou 
vládu a za spojeneckou armádu, bojující po Vašem boku; 
je přece nutno se také dohodnouti s námi, aby bylo vy
varováno nebezpečí, že by bylo s námi v Rakousku na
kládáno jako s nepřítelem. Je ovšem jasno, že běží jen 
o opominutí, jež se stalo bez úmyslu, zdá se mí však, 
že je ve všeobecném zájmu povolati i po sjednání příměří 
československého ministra zahraničních věcí jednak k vy
řízení otázek všeobecného zájmu, jednak, aby se ukázalo 
veřejnému mínění v Čechách, že se zúčastňujeme těchto 
jednání. Naše postavení k Rakousku bylo by značně 
oslabeno a já sám bych byl se zřetelem k našemu veřej
nému mínění a k politickým vrstvám v Čechách v těžké 
situací, kdyby se tak nemělo státi. 

Mluvím Vám o tom velmi upřímně a byl bych vděčen, 
kdybyste na věc upozornil oficiálně ministra zahraničních 
věcí a í eho prostřednictvím pana ministerského předsedu. 

Děkuje Vám za to předem, zůstávám, vážený pane 
a milý příteli, Váš přátelsky oddaný 

Edvard Beneš. 
P. S. 
Zároveň Vám posílám dvě memoranda, obsahtljící vý_ 

klad podstatných věcí, v nichž Československo při vše
obecných jednáních o příměří je interesováno. 
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generál Foch, generál BHss, generál Robillant 
aj.), byly konány dopoledne pravidelně vo
i ensko-politické porady čtyř hlavních velmoci 
za účasti některých vojáků, ministerských před
sedů a ministrů věcí zahraničních, které do
plňovaly jednání hlavní konference a staraly se 
o jejich konkretní provedení. Tato schůze konala 
se, jak Berthelot uvedl, v sobotu a v pondělí do
poledne u plukovníka House. Podle Berthelotova 
slibu byl jsem k ní, jak výše řečeno, hned telefo
nicky zavolán a jí se účastnil. 

V pondělí dne 4. listopadu v poledne došlo 
zahraničního ministerstva do rue Bonaparte 
spesnym poslem úřední pozváni ministra Pi
chona k účasti na plenární schůzí NejVYŠŠí vo
jenské rady, konané téhož dne odpoledne ve 
Versai1Hch. Uvádím doslovný tekst tohoto právně 
významného dokumentu. Osvětluje a zdůvodňuje 
naše stanovisko ve věci mezinárodního uznáni 
československého státu: 

Panu E. Benešovi, ministru zahraničních věcí 
zaHmní vlády československé. 

V Paříži dne 4. listopadu 1918. 
Pane ministře, 

mám čest potvrditi Vám příjem Vašeho dopisu 
z dnešního rána, v němž mne došel Hst, který 
jste určil panu předsedovi vlády, žádaje ho ve 
jménu vlády československé, uznané spojenec
kými mocnostmi, abyste se mohl oficiálně účast
niti prací spoi enecké konference, shromážděné 
ve VersailHch. ") 

S potěšením Vám oznamuji, že ještě dříve, než 
Váš dopis došel, bylo učiněno panem Clémen
ceauem v souhlase s ministerskými předsedou 
anglickým a italským a s plukovníkem Housem, 
zástupcem presidenta Wilsona, rozhodnutí, jež 
jste si přál vyvolat. 

Nejvyšší válečná rada se sejde dnes odpo
ledne ve 3 hod. ve Versaillích. Byl bych rád, 
kdybyste se laskavě schůze účastnil. 
Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mé 

hluboké úcty. 
S. Píchon. 

Neváhám doznati, že jsem byl mocně vzrušen. 
když j sem odpoledne dne 4. listopadu vsedal 
do automobilu, ozdobeného naší vlajkou, a 
uj ížděl Paříží, bouloňským lesíkem, přes St. 
Cloud a Sěvres do Versai11í. Vstupuje ve Ver
sailHch po prvé do sálu, kde byH shromážděni 
všichni mocní tohoto světa - mocní zejména 
v této chvíli, v níž rozhodovali o osudu tří ve
likých císařství v Evropě a v Asii - a usedaje 
na své místo vedle -Vesniée a Venizela, nemohl 
jsem všemu tomu skoro ani věřiti. Před třemi 
roky utíkal jsem u Aše přes hranice Čech, plíže 
se úkradkem houštinami, abych ušel zrakům ra
kouských a bavorských celníků a dávaje v ruce 
osudu pro budoucnost vše; dnes tu sedím se zá
stupci Francie, Anglie, Spojených států, HaHe, 
Japonska, Srbska, Řecka, Belgie a Portugalska 
a mám položiti na váhu náš hlas, rozhoduj e 

.} Berthelot dal k disposici Pichonovi můj neoficiální 
dopis výše uvedený a s ním smluvený. Pichon naň re
aguje, pokládaje jej za mou oficiální žádost. 

o osudu říše císařů Viléma a Karla a po4pisuje 
podmínky jej ích kapitulace. 

Chtěj nechtěj uvažoval jsem při této cestě, 
míjeje zástupy lidí, nesčetné řady aut a 
tramvají, které všechny pospíchaly do Versaillí 
k neočekávanému divadlu, co tato moje cesta 
znamená: s čím jsme začali v roce 1914, jak jsme 
bloudili po světě a zoufale hledali pomoci a sou
hlasu u mocných a nejmocnějších. A dnes jdeme 
podepsat podmínky příměří říši německé a ortel 
smrti Rakousku-Uhersku a svému císaři ... 

Byl bych sotva věřil, když jsem opouštěl vlast, 
že taková bude spravedlnost této. strašné války 
a že mne události postaví v této historické chvíli 
na toto místo. -

První schůze dne 31. října účastnilo se jen šest 
států, čtyři velmoci (bez Japonska)*), Srbsko a 
Řecko, Jednání se započalo výkladem maršála 
F oche o celkové situaci na frontách, který vy
vrcholil konstatováním, že Německo na 400 km 
dlouhé frontě v posledních třech měsících je 
neustále poráženo, že Spoj enci i sou si vědomi 
své superiority, mohou s klidem pokračovat ve 
válce a jistě ji už vítězně skončí. Rakousko je 
už úplně v koncích, Bulharsko kapitulovalo a 
Turecko porážkami v Palestině ztratilo právě 
poslední svou armádu. 

Podle toho také byly vojenskými odborníky 
připraveny podmínky příměří k diskusi a před
loženy konferenci. Potom se přešlo hned k dis
kusi o podmínkách příměří, nejprve s Ra
kouskem-Uherskem. Po jistých rozporech ve věci 
obsazení jihoslovanských krajů vojskem ital
ským, kdy vyslanec Vesnié· vyslovoval své re
servy a ustoupil teprve, když dostal ujištění, že 
nejde o nic definitivního, platícího pro stanovení 
podmínek míru, návrhy vojenských odborníků 
byly přij aty. 

V druhém sedění dne 1. listopadu bylo pokra
čováno v jednání o podmínkách příměří. tento
kráte pro Německo. Jednání se účastnila také 
Belgie. Velkou část zasedání zabrala diskuse 
o (výše již zmíněné) spojenecké notě presidentu 
Wilsonovi, v níž Spojenci vyslovili své dvě známé 
reservy jeho 14 bodům, t. j. o svobodě moří a 
o odškodnění za kraje, zpustošené válkou. Dále 
došlo k novým sporům mezi Vesniéem a dele
gací italskou o odevzdání rakouského loďstva 
Jihoslovanům, právě v době schůze oznámeném. 
Řešení této otázky bylo odloženo. Ve schůzi 
třetí a čtvrté, konaných dne 2. a 4. listopadu, 
pokračováno bylo v diskusi o podmínkách pří
měří pro Německo a přijato definitivní jejich 
znění; bylo dále stanoveno, aby dohodnuté pod
mínky byly dány na vědomí presidentu Wilso
novi a aby maršál Foch byl zplnomocněn jednati 
přímo k plnomocníky německými. Podmínky pří
měří s Rakouskem-Uherskem byly hned po jejich 
přijetí poslány generálu Diazoví, jenž byl zplno
mocněn jednati přímo s plnomocníky rakousko
uherskými. 

Nebylo třeba, abych v poslední plenární 
schůzi zakračoval speciálné ve věcech našich, 
ježto jsem je vyřídil, jak hned uvidíme, ve 
zvláštní schůzi zástupců velmocí. Jednáni v pIe-

OJ Dalších schůzí se Japonsko zúčastnilo. 

* 

nárních schůzích netýká se mimo to otázek poli
tických, neboť při stanovení podmínek příměří 
šlo především o to, aby nepřítel byl vojensky 
odzbrojen a zbaven možnosti vésti válku dále. 
Podmínky příměří byly tudíž připraveny předem 
voj enskými odborníky velkých mocností a ome
zovaly se téměř úplně na otázky ryze vojenské; 
na schůzi byl pak článek za článkem přečítán 
a schvalován. Některé vojenské klausule, rázu 
politického, které bylo nutno vložiti do podmínek 
k zajištění úspěchu celého jednání o příměří, ne
týkaly se nás přímo. 

Význam právní a mravní však mělo to, že 
jsem byl předsedou konference Clémenceauem 
a zástupci velmoCÍ ve smyslu dopisu Pichonova 
přijat jako representant uznávaného spojenec
kého státu a národa, majícího právo účast
niti se těchto historických rozhodnutí. Českoslo
venská republika vkročila tím plně a za okol
ností zcela mimořádných na forum mezinárodní 
politiky. 

o č a s t' S lov á k o v V o voj s k u. 

aj V R u s k u, 

Jestli boly ťažkosti s politickou propagandou 
medzi Slovákmi vobec, tým vačšie ťažkosti mu
sela zdolať snaha získať zajatých Slovákov do 
československého vojska. Spomenul som už, že 
propaganda medzi Slovákmi začala donáša ť bo
hatšie ovocie až v druhej polovici r. 1917 a 
pozdejšie. Dopomohlo k tomu iste i revolučně 
ovzdušÍe, ktoré obj alo Rusko po páde carizmu. 
V prvých rokoch nášho hnutia je účasť Slo
vákov vo vojsku v Rusku vermi malá. Na samom 
počÍatku, v dobe tvorenia Českej družiny, bolo 
mladších Slovákov v Rusku vefmi málo a tak 
i do Družiny prihlásilo sa ich len niekorko. 

V pozdejšom vývine našej vojenskej akcie 
v Rusku bol vefmi doležitý sposob, akým sa má 
pdstúpiť k zajatým Slovákom, aby boli získaní 
do československého vojska. A tu práve vznikly 
rozpory medzi kyjevskou správou Svazu a tymi, 
ktorí znalu náladu slovenských zajatcovo Kyjev
ská správa Svazu stála na stanovisku oslobo
dzovania zajatcov so zavazkom brannej povin
nosti. To znamenalo, že každý, kto mal byť 
oslobodený zo zajatia a dostať t. zv. "českoslo
venský pas", mal sa hneď zaviazať k vstupu do 
československého voiska. Podra kvalifikácie 
predsedu správy Svazu Vondráka, kto toto na 
seba vezme, je Čech a Slovák, kto nie, Nemec 
a Maďar. Tomuto hovorilo sa dobrovorný nábor, 
lebo brannú povinnosť bere na seba dobro
vorne každý, kto chce byť oslobodený. Snaha 
za oslobodením, povedal L. Tuček, získa mno
hých, získala by i Negra. 

Nechcem tu posudzovať, nakoFko táto teoria 
bola správna ohFadom Čechov. Pokia! však šlo 
o Slovákov, nebolo možno s ňou súhlasiť. Slo
váci boH vo vačšině v takom duševnom, umo
vom i citovom rozpoložení, že nebol o vhodnou 
cestou ísť k nim hneď s heslom vojenskej po
vinnosti, trebárs za cenu oslobodenía. Bolo ich 
treba najskorej zobudiť, poučiť, povzbudit, zí-
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skaf, bol o treba naHať do nich najskor Iudského 
a potom národného sebavedomia, a až keď sa 
toto stalo, bolo účelné zahovoriť pred vačšinou 
o vojenskej povinnosti, K tomu však, aby bolo 
možno povzniesť slovenského zaja1ca na ten 
stupeň rudského a národného povedomia, ktorý 
viedol k rozhodnutiu vstúpif do revolučného 
vojska, bolo ho treba predovšetkým vymanit 
Z. područia maďarských, maďaronských a ne
meckých kapráfov, feldveblov a důstojníkov, 
t. j. bol o jich treba vytiahnúť zo zajateckých tá
borov, kde boli pomíešaní s Maďarmi a Nemcami 
a pod velením svojich starých otrokárov. Vedeli 
sme, že medzi Slovákmi sú mnohí, z ktorých čas 
a vhodná taktika spraví československých dobro
voTníkov a práve preto nemohli sme súhlasiť 
s kyjevskou správou Svazu, ktorá ich chcela de
klarovať za Maďarov, ak sa hneď neprihlásia do 
československého vojska. lnáče, ako už známo, 
z vel'kých plánov kyjevskej správy Svazu 
v mnohom zišlo, nedošlo ani k československým 
pasom. 

K oslobodeniu zajatcov - i slovenských -
v značnej miere prispela ruská revolúcia. Jej 
vlivu, zvýšenej propagande časopiseckej a vy
slaniu vedra českých Í slovenských emisárov 
možno ďakovať, že počÍatkom roku 1918 počet 
slovenských dobrovoTníkov v Rusku vzriastol na 
niečo vyše 3 tisíc. 
Keď v lete 1917 slovenskí dobrovorníci začali 

pribýva t už vo vačšom počte, . vznikla otázka, 
či majú byť zaraďovaní do tvoriacich sa práve 
plukov tak ako prichodili, alebo koncentrovaní 
v zvláštnych slovenských častiach. O tomto bol a 
porada v Kyjeve, v septembri 1917. Pdvrženci 
koncentrácie odůvodňovali svoje stanovisko tým, 
že keď budeme pohromade, poznáme sa, posí
líme sa, budeme viac prítahovať tých, ktorí ešte 
uie sú medzi námi, bude rahší prehrad, rahši 
výber, viac chuti. Politicky: slovenské jednotky 
volaiú do sveta, demonštrujú našu nespokojnosf 
s Uhorskom. Na Slovensko pojdeme jednotne. 
Tí, ktod nesúhlasili s koncentráciou, poukazovali 
na ťažkosti organÍzačné, na to, že nebude dobré 
vytahovať Slovákov z častí, kde už privykli a sa 
udomácnili. Keď Slováci budú pomiešaní 
s Čechmi, budú títo mať priaznivý vliv na ich 
duševný i kultúrny vývin. Politicky: slovenských 
dobrovoTníkov bolo predsa len í pomerne ešte 
vel'mi málo; keď by boli koncentrovaní, by tento. 
malý počet vyniknul a nepriatelia nášho hnuti a 
hy mohli tým argumentovať, že Slováci massove 
nie sú zúčastnení v našej revolúcii. Konečne vec 
bol a riešená tým sposobom, že Slováci, ktod boli 
už v jednotlivých častiach, zostali vo všeobec
ností v nich, a že pri tom boli zaradení Slováci 
vo vačšom počte do 7. pluku, ktorý práve preto 
dostal meno "Tatranský". Pri tom ovšem bola 
prijatá zásada, že i v tomto pluku má byť pomer 
Slovákov a Čechov 1 : 2. 

Roku 1918 vzriastol počet slovenských dobro
vol'níkov asi o 2000. lch ďalším strediskom stal 
sa 12. pluk, Štefánikovo 

Na Sibíri rozkazom odbočky N. r. z augusta 
1918 bolo nariadené všetkým válečným a ob
čanským zajatcom československej národnosti 
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vykonávať práce a služby pre československú re
volučnú armádu v Rusku. Usnesením odbočky 
z tej istej doby bol sriadený pre zajatých Slo
vákov výchovný tábor v Irkutsku, ktorého veH
tel'om stal sa slovenský dóstojník Emil Gerik a 
jeho zástupcom dr. Vladimír Daxner. Vedra nich 
bolo určených pre tento tábor 22 inštruktorov 
poťažne vychovavatel'ov z radov slovenských 
dóstojníkov a dobrovol'níkov, Nie všetci, ktod 
sa dostali do tohoto tábora, sa rozhodli vstúpif 
do československého voj ska, asi 1000 z nich vrá
tili sa len ako mobilizovaní občania a nie ako 
legionári. Slovákov v ruských legi~ch bolo spolu 
vyše 5000. 

b) V o F ran z ú z s k u. 

Vo Francúzsku do českej roty cudzineckej 
legie prihlásili sa v auguste 1914štyria sloven
skí dobrovolníki. Do československého voj ska vo 
Francúzsku v r. 1917 a 1918 rekrutovali sa Slo
váci hlavne z Ameriky, ale i v transportoch, ktoré 
tam došly z Ruska a Rumunska, boli tiež Slováci, 
konečne dostaH sa do našej armády vo Fran
cúzsku Slováci tiež z radov zajatých Slovákov 
vo Francii a československých dobrovorníkov, 
ktod v r. 1915-16 vstúpili do srbskej armády. 

ZmÍeniI som sa už na inom mieste, že SIo
venskí Sokolí v New Yorku už v apríli 1917 roz
hodli sa založit slovenskú dobrovol'nickú legiu, 
ktorá asi medzi prvými prišla do Fra';cie, keď sa 
naše vojsko ve Francii začínalo doplňovať pd
Hvom dobrovol'níkov z Ameriky, na základe Šte
fánikovho mobilizačného rozkazu z konca r. 1917. 
V dobe prevratu bolo ve francúzskej legii viac 
ako 1600 Slovákov, z toho z celej Ameriky viac 
ako 1000. Ovšem mnoho tisíc Slovákov slúžilo 
v americkej armáde. Po prevrate bolo zaradeno 
do legionárskych plukov vo Francii ešte niečo 
menej ako 1000 Slovákov, ktod ovšem nemajú 
charakteru legionárov. 

c} V It a 1 H. 
V Halii začala sa naša vojenská akcia vo 

vačšom slohu najpozdejšie, až r. 1918. To zna
mená, že pre propagandu medzl zajatými SIo
vákmi, aby vstúpiH do vojska, zostalo do pre
vratu už pomerne málo času a tým sa asi vy
svetl'uj e, že v italských legiach bolo sloven
ských dobrovoľníkov len vyše 500. 

Je pravdepodobné, že okrem československých 
legií a americkej i srbskej armády nachodíme 
Slovákov i v iných spojeneckých armádach, me
Dovíte v Kanade. čechoslovák z 21. apríla 1916 
uverejňuje list slovenského dobrovol'níka z fran
cúzského oddelenia v Soluni. 

A tu niekol'ko spomienok. Jestli slovenských 
dobrovol'níkov nebolo pomerne torko, ako dobro
vorníkov českých, iste nebolo menšie ich revo
lučné povedomie. V Berezani pri PoHave, kde 
bol umiestený v lete 1917 7, pluk, bol som sved
kom takej to scény: Generál červinka prišiel 
k pluku na prehliadku, Vypytuje sa jednotlivých 
vojákov to i ono. Pýta se nášho rodáka z Tren
čianskej: "Kto ťa naverboval, brate?" - "Mňa 
nebolo treba verbovať, ja som sa hlásil sám," -
znela sebavedomá odpoveď. - V lete 1917 slo
venskí dobrovol'níci poslali do Slovenských Hla-

sov svoj soznam k uverejneniu. V ed~nie nášho 
hnutia v Rusku však sa usnieslo, nedávať do ve
rejnosti mená dobrovol'níkov, aby sa tým zbytočne 
nevystavovali perzekúcii ich rodiny. Preto na 
príklad vystupovali na počiatku i spolupracov
nici nášho ústredného orgánu v Rusku pod 
pseudonymami: Špaček pod pseudonymom 
Brabec, Ínž. Částka ako Barkas, J anček ako 
Janko Sršeň, dr. Jesenský ako Záhorák, ja ako 
Ján Marek atď. Keď v dosledku tohoto usnesenia 
redakcia Slovenských hlasov neuverejňovala 
soznam slovenských dobrovorníkov, vzniklo 
medzi nimi vefké pobúrenie, a na porade, ktorú 
som mal s nimi v septembri 1917, dostalo sa mi 
pre to hodne výtiek. Jeden z účastníkov porady 
na moje" vysvetľovanie mal krátku odpoveď: 
Uvážili sme všetko a potom sme sa rozhodli a 
vy nemáte práva toto naše rozhodnutie mariť. 

Dr. Ivan Markovič: Slováci v zahramičnej revo[úcii. 
Praha 1923. 

Náš i d e á I V tJ O S led n í ch hod i n á ch 
tJ ř e d ú t O k e m. 

Na obloze n~í mráčku. Půda jest skoro vy
sušena. Z vesnice Acqu vidíme čistě polo
rozbité věže kostelní vesnice Mont St. Eloi, 
kolem nich vystupují černé mráčky z hučících 
děl a ztrácejí se v čistém nebi. Všude hovoří 
hloučky hochů, českých dobrovolníků. - Z každé 
řeči, u každého týž cit, táž myšlenka: náš 
ideáL 

Co jest náš ideál? - ptáme se - - a již 
hlavy se kupí k sobě. Myšlenky všech sbírám 
v jednotný závěr: 

"Konáme svoji povinnost, bojujeme, avšak 
nehledáme příkladu v dějinách, který bychom 
si stavěli za svůj cíl. Příkladem isme my sami 
sobě a jsme hrdí na své číny, na své dobrovol
nidvU Cítíme se muži své doby, které svět ne
viděl, i nevadí nám, že historie najde i na nás 
chyby." 

"Jsme dnes příkladem věkům budoucím 
i chceme jím býti každým slovem i činem. Vůle 
je, ale na cestě za svým ideálem nacházíme 
steré překážky. Prvou je lidská slabost, jež 
může na nás zanechat následky poklesků, 
avšak to, co uděláme, věčně bude hlásat, že 
úkol spočívající na našich bedrech, isme po
chopili a vykonali." 

"Zívot dlouhý a strastiplný svým chladivým 
tokem smyje stopy poklesků jedinců, v šum
ném svém proudu odnese rmutné víny těch, kdo 
svou váhavostí a obojetností v národním cítění 
čistý proud zkalili, přece však na dalším toku 
proud žÍvota zčistí se bláta a špíny a historie 
naše bude potomkům posilujícím pramenem 
bez kalu a bez rmutu." 

"Toť naše víra v ideál, cesta k němu je da
leká přes strmá skaliska s příkrými spády, 
avšak jsme proudem, který se nezastaví, 
i kdyby svět měl ustat ve svém běhu, my 
půjdem dál, třeba osamoceni a pouští, neboť 
náš proud nevznikl dneškem, ale ode dávna již 
sbíral vláhu své horské vody a ode dávna na 

mohutnou umělou hráz bil mohutněj ícím svým 
tokem. Včerejšk~m přední vlny prolomily štěr
binu v hrázi - - - to jsme my - - brzy 
hráz pukne šíře a již kypící proud na všechny 
strany se rozstřikující sílí a vrhá se vpřed, do 
propastí a do strží a mezi navalenými balvany 
různými cestičkami spěje kupředu za jediným 
cílem. Zítra hráz se shroutí a mohutný proud 
celou silou, jež dřímala v nadržené moci ná
roda, zaplaví údolí, strhne balvany a zničí moc, 
jež ho poutala. Proto my, čeští dobrovolníci, 
cítíme se ~ilni, jelikož v nás jako v přední řady 
opírá se věcná síla našeho lidu." 

"To jest náš ideál- již od prvních chvil, kdy 
cítili jsme chmuru války viset nad sebou, to 
jest ideál náš, za kterým s neobyčejnou radostí 
kráčíme vpřed!" 

Emil Ulrych: S Francií za svobodu světa. 

Klecanda: Pamětní spis 
o budoucím zřízeni 

čes k o s loven s k é h o stá t u. 

Mladočeši, realisté, lidová strana (na Mo
ravě), agrárníci a moravští katoličtí nacionalisté 
(celkem 146 poslanců ve sněmech a 70 poslanců 
v parlamentě) neznepokojovali se současným 
stavem, snažili se upevniti ve svých rukách 
půdu a průmysl a pečovali o národní sjedno
cení s českými ostrovy v Dolním Rakousku a 
se Slováky, doufajíce v lepší budoucnost. 
V tomto smyslu k uvedeným stranám patřila 
i sociální demokracie, která vždy podporovafa 
národní požadavky (ve sněmech 5 poslanců, 
v parlamentě 24). Určitý rozdíl je možno pozo
rovati pouze při představách o budoucnosti. 
Mladočeši, realisté, moravská lidová strana a 
agrárníci nikdy necenili si Rakouska a vždycky 
usilovali o slovanskou solidaritu. To osLatně 
bylo i ideálem Staročechů (sjezd v Moskvě) a 
jejích epigonů, ale jejich spojenectví s aristo
kracií zastavilo přirozený vývoj slovanofilské 
myšlenky. Slovanofilstvo vůbec ztratilo na síle 
již v letech 80.: mělo v sobě mnoho nereál
ního, mnoho fantastického, neuskutečnitelného 
v praxi, v životě demokratického národa, ne
ustále bojujícího proti nejhrubšímu násilí. Proto 
také vznikla jako mocná náhrada slovano
filství - neoslavism - který bohužel nebyl 
dostatečně pochopen ruskými politickými kruhy. 
Neoslavism byl úplně nesprávně a v mnohých 
případech dokonce úmyslně nazýván "austro
slavismem" pro formuli, která byla přijata na 
poradách v Petrohradě v r. 1908, a která pra
vila, že rakouští Slované musí respektovati 
stát, ve kterém žijí, neboť tato formule prý po
škozovala rusko-polské sblížení. Některé vý
roky slovanoHIů, že my (t. j. Rusové) nemáme 
o Čechy a Chorváty zájmu, poněvadž jsou kato
líky, a že jsou nám potřební pouze proto, aby
chom s jejich pomocí rozbili Rakousko, pocho
pitelně neprospěly popularisaci slovanské myš
lenky. Avšak neoslavism přece jen zkvétal. Slo
vanské sjezdy v Praze, Bělehradě a Sofii ná
zorně ukázaly jeho schopnost života. 
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~---------------------------------------------------

Neoslavism s heslem "rovnosti - bratrství a 
svobody všech Slovanů" našel nejživější odezvu 
v č~ských politických stranách a vytvořil, mož
no-lI se tak vyjádřiti, cosi společného pro 
všechny národní strany: sen, nevyjadřovaný 
veřejně: osvobození od rakousko-uherského 
jha a obnoveni čsl. státu. 

Slovanský nátěr myšlenky české samostat
nosti byl u všech politických stran. Pouze kato
ličtí nacionalísté někdy kolísali mezi katolic
kým Slovanstvem (v důsledku toho Rakousko~' 
Uherskem) a Slovanstvem vůbec. Jejich zájmy 
nebyly proto na straně Vídně proto, že byla 
stohc: Rakouska, nýbrž proto, že byla stolicí 
katolIckého státu, který podle jejích mínění 
~yl s to, aby sjednotil katolické Slovany. Po
zad~vky , s?c. ~emokracie nebyly v rozporu 
~ narodn;ml I?ozadavky ohromné většiny. Jim 
Je lhostejno, Jakým způsobem bude uskuteč
n~?a samostatnost čsl. státu, jen když by byly 
p'n tom zachovány zájmy dělnické třídy. Je za
Jlmavo poznamenati, že soc. demokratické 
vrstvy ča~to projevovaly hluboké pochopení pro 
ruskehc: cloveka va ruskou duši vůbec a že jejich 
,sympatIe byly vzdy na straně Ruska a Slovan
stva vůbec, bez zřetele na dosti časté a do
~once hrubé útoky proti ruské administraci. 
Ceští . ~o~. v de~okraté, zvláště tehdy, když 
opus hlI ustredm svaz, proto, že nebyla uznána 
zvláštní skupina čsL soc. demokracie, seznámÍvše 
se s taktikou svých německých soudruhů stá
vali se stále více stranou vysoké intelíg'ence. 
Není pochyb, že v jejich vrstvách národní poža
davky Čechů setkají se s nejúplnějšími sympa
tiemi. Mluviti o podrobnostech programů ruz
?ých stran zdá se mi býti zbytečné, nebof to 
JSou otázky, týkající se Čech pouze jako části 
Rakouska. Jakmile přestane existovati Ra
kousko, přestanou existovati i strany a dojde 
k úplně novému seskupení společnosti a poli
tických činitelů. 

Kdybychom se chtěli zmíniti o některých 
'osobnostech, bylo by třeba nejprve obrátiti po
zornost na dra Karla Kramáře, vůdce Mlado
čechů. Jest sice pravda, že byli někdy nazýváni 
stranou buržoasie, ale přece jen isou dostatečně 
a upřímně demokraticky naladění, což doká
zali svým hlasováním pro všeobecné volební 
právo, ačkoliv věděli, že je jim to na škodu. 
Mladočeši v osobě dra Kramáře i sou s to, aby 
navázali styky se Staročechy, radikály, realisty, 
lidovci, katolickými nacionalisty a českosloven-
skými soc. demokraty. " 
Jar. Papoušek: Jiří Klecanda, bojovník za věc národní. 

V Praze 1920. 

Desatero československého 
voj á k a. 

1. Byls Rakušákem, otrokem. 
2. Chceš býti svobodným Čechem. 
3. Proti své vůli, však přece bojoval jsi proti 

svým, osvoboditelům, třeba špatně. 
4. utrapy zajetí očišfují Tě z tohoto hřichu. 
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5. Trp a důvěřuj! Pamatuj, že na Tebe čeká 
velká práce. 

6. Pohrdej rakousko-maďarskými plazy, kteří 
Tebe otravují, Tobě vyhrožují. Brzo udeříš je po 
hlavě a rozbiješ jim lebku. 

7. Buď hrdým Čechem a chovej se důstojně. 
Čiň čest svému národu všude a vždy. 

8. Urážky, které Ti jen nevědomost učiní, 
musí od Tebe odskočiti jako hrách od stěny. 

9. Uplatňuj vždy a všude svoje češství a slo
vanství. V Tobě jest česká krev, kolébka Tvá 
stála na české půdě, českým jazykem matka Tě 
ukolébávala. 

10. Pro ubožáky měj útrpnost a smilování! 
"Bij! Zabij I" - odpovíš svým katanům. 

Otakar Husák: Epištoly k zajatcům. 
Památník odboie. Praha. 

D II ch leg i í. 

Sokolský a husitský duch našich legií určo
val ovšem jasně jejich čistě národní ráz. Jest 
to :po~~~pitel!lO j~ž ze samého vzniku legií, že 
cele uSIll a nekohkaletý boj se snesl za ideálem 
národního státu Čechů a Slováků. Tento naci
onalismus legií byl tak mocný a strhující že i ti 
kdo~ se d?ma pře~ válkou hlásili z různ'ých dů~ 
vodu k mternacIOnále sociálnědemokratické 
nebo do tábora klerikálního, shledali se svorně 
p~d ,červ:no~ílými, prapory legií v bojí za spo
lecnym, vser:arodmm ~llem, z.apomenuvše aspoň 
na cas na vse to, co Je kdYSI odlučovalo a dě
lilo. Vyšší pojem nutné národní solidarity zVÍ
tčzil úplně, překonav všechny stavovské třídní 
náboženské i politické rozdíly mocnou' lásko~ 
~ společné věci. Tento vpravdě snášelivý duch 
jev!L se v, celé~. žjvotě legií. Uvedu jeden 
vn:Jsl~ maly, ale liste charakteristický příklad. 
Znama hymna sociálnědemokratická "Pryč 
s }yrav~y a ~:ád~i všemi" byla stejně zpívána 
pn naslch cVlcemch a pochodech, jako písně so
kolské nebo jiné písně národní. 

Jestliže jest jasno, že legie mohly dosáhnouti 
svého ideálu státního a národního osvobození 
jen úplným vítězstvím nad Němci a Maďary, 
nebylo by však správné mluviti u nich o národ
ním šovinismu. Musíme míti stále na paměti že 
odboj legionářů se obracel především proti "ná_ 
rodnímu bezpráví, proti imperialistické polí
tic~ . Habsbu:ků a Hohenzollerů a proti těm 
pnVl!egovanxm vr~tvám německo-maďarským, 
ktere. buď umyslne nebo ve slepém národním 
fanatIsmu, ohlušeny frázemi o vyvoleném ná
rodě německých pánů, dělaly jejich politiku. 
Profesor Masaryk mnohokráte zdůrazňoval 
obranný charakter našeho odboje proti orďani
sovanému násilí, přes to, že tato obrana n~tně 
se. musila projevovati taktikou útočnou. Legie 
usdovaly o osvobození vlastního národa o ví
tězství civiHsace a humanity, ne o pok~ření a 
podmanění národa jiného. Již v úvodním čísle 
našeho francouzského časopisu Českoslov. 

t .. " samos atnost ze dne 22. srpna r. 1915 čteme ve 
článku ? oslavě Husově tato velmi jasná, pro
gramova slova: "Chceme a vždy jsme chtěli po-
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litickou svobodu, ne abychom jiné utiskovaH a 
brali jim, co jim patří, nýbrž abychom volně 
s ostatními národy mohli spolupracovati na díle 
obecného pokroku .. ," Jest opravdu příznačné, 
že kromě bojů, kde ovšem z pochopitelných 
důvodů pardonu býti nemohlo, legionáři nepro
jevovali jako celek nějaké nesmiřitelné zášti 
vůči příslušníkům nepřátelských nám národů, 
německého a maďarského, Naopak spíše bylo 
pozorovati mnohdy projevy soucitu a útrpnosti 
k nim. Tak na př. němečtí. a maďarští zajatci, 
vracející se z ruských zajateckých táboru 
v roce 1918 zpět do Rakouska, kteří při tehdej
ších zásobovacích poměrech ruských doslova 
hladověli, byli vlídně nasycováni od našich pro
jíždějícíchvlaků. Později, když byla již vyhlá
šena samostatnost naší republiky, došlo na Si
biři i k tomu, že ruské legie samy vojensky or
ganisovaly příslušníky našich národních men
šin - pokud se ovšem sami přihlásili - takže 
mezi vracejícími se transporty legionářů bylo 
i určité procento Němců, Maďarů a Židů. Stejně 
i naše legie v Ha1ii organisovaly po převratě 
zajaté Němce, příslušníky republiky, v někte
rých částech t. zv, domobrany. Takovým způ
sobem ukázaly legie, že chápou plně situaci, 
kterou jim diktovalo nové postavení jich jako 
zahraničního vojska skutečného již státu, jehož 
branná moc nebude moci nikdy býti národ
nostně jednotnou. Ideál národního státu, jak mu 
rozuměly legie, neměl tedy v sobě nijakých 
znaků nacionální msty, záští nebo útisku, Pří
slušníci národních menšin poznali už za hrani
cemi, že legie nevedly boj za jejich vyhlazení a 
že vlastně i oni, jako českoslovenští občané, 
budou požívati těch demokratických práv a 
svobod, jež vybojovaly legie pro c,elý českoslo
venský stát. 
Představa svobody národní a politické měla 

ovšem u legionářů také svou stránku sociální. 
"Národnostní otázka", hlásal bezpočtukráte 
Masaryk a zdůrazňoval to hlavně našim í rus
kým socialistům, "jest sama sebou sociální 
otázkou". A na mnohých místech novinářských 
i vojenských projevů cítí se touha po novém, 
lepším, kulturnějším a sociálně spravedlivějším 
státě, jenž vznikne na rozvalinách zpátečnic
kého Rakouska-Uherska a v němž se uskuteční 
staré volání po ideálech demokracie, po rov
nosti, volnosti a bratrství nejen v životě poli
tickém, ale také hospodářském. 

Dr. F. šteidler: Ideový a vojenský význam čsl. legii. 

Čes t pad I ~ m hr d i n li ml 

(Dopis do vlasti.) 
13. X. 1917. 

Milý příteli a krajane! 
Předně přijmi náš nejsrdečnější pozdrav a dík 

za pozdrav, který posíláš nám Obřanským. Jsme 
vděční za každou vzpomínku a lístky, ať nám 
je posílá kdokoliv, pročítáme vždy společně a 
těšíme se jimi. I Tvůj milý dopis, který nás došel 
včera, pročítali isme, a věř, že nás dojal. Píši 
Ti dnes tyto řádky, odpovídaje na řádky Tvoje. 

Nepsal jsem Ti nikdy - a doma mnohdy hle
děli jsme snad nepříznivě na sebe. To však jest 
už dávno. My byli v různých táborech - a ne
znali jsme se - to je všechno, Válka však na
učila nás za rok mnohému, co v mírném čase 
bychom nebyli zvěděli ani za čtvrt století ještě. 
Neznám dnes strany - poznal jsem však lidi
a poznal jsem dostatečně i jejich srdce. Dnes 
společná práce, společná snaha sjednotila nás, 
a my jdeme k vytčenému cíli, neptajíce se jeden 
druhého, čím byl, nebo čím bude. Známe dnes 
jenom tolik, že jsme si tu všichni rovni, ž~ VŠ~~h~li 
jsme příslušníky našeho národa -: ?- cil r:~s J~ 
jenom jeden. Jako za doby táborske, Jsme vSlch~l 
bratři, a to nejen, že si tak říkáme, ale my Vi
díme nutnost toho bratrství a snažíme se je uplat
niti v každém místě. To bratrství, hlásané kdysi 
slovy, vyznáváme dnes skutky a věříme pevně, 
že jediné tímto směrem dojdeme ideálního usku
tečněni organisace národní. 

N estoj í dnes v našich řadách lidé, kteří se 
kdysi chvástali velikými řečmi o bratrství, a ve 
skutečnosti štítili se podat ruku člověku-bratru, 
který měl na kabátě o knoflík méně. Ne, pro ty 
není tu místa. Zde scházejí se ti, kteří namnoze 
byli nadání jenom malým darem řeči, zato však 
srdce jejich tím více cítilo. - Scházejí se zde 
skuteční pracovníci, a památce jejich bude čestná 
vzpomínka zachována v dějinách našeho národa, 
jenž dnes znovu vyvstává, trhá poslední z~y;tky 
okovů otroctví germánského a chce se postaVIt! na 
stupeň, který mu po právu mezi národy náleží. 

Cest bude našim padlým hrdinům, kteří vy
krváceli za svoje drahé, za svůj náro~, za své 
bratry. To Ti budiž útěchou v Tvém bolu na~ 
ztrátou Toníka! My, kteří jsme s ním byh 
u Zborova, želíme všech, kteří tam položili ži
voty svoje na oltář vlasti. I mně kdysi zdály se 
řeči, které byly vedeny o hrdinné smrti jednot: 
livců, kteří mřeli za svoje přesvědčení, za ,svůJ 
národ - namnoze přehnanými. Považoval Jsem 
takové lidi za fanatiky. Dnes jsem však pře
svědčen o něčem jiném. I my měli a mám~ ta
kové lidi, kteří s úsměvem a písní na rtech Jdou 
do deště železa. Můžeme se jimi chlubit. Jdou 
docela klidně obětovat svůj žÍvot za spásu dru
hých. Svého života nece,ní - cen~ějši, i;st ji~ 
celek, za něj ž ochotně Jdou se bIt, LIde, kterl 
v Rakousku zešedivěli při útoku, jdou dnes do 
boje s písní. Jak naše víska bude jednou hrda, že 
z jejího středu vyrostla celá řada borců za svo: 
bodu a že svoboda národa byla vykoupena krvl 
jednoho z jejích synů. Snad bude nás ještě 
více - kdož to vL 
" Jsme však jisti, že ani kapka krve naší nehude 
prolita nadarmo. Minulé oběti naše ocenil c;lý 
svět, i enž dnes snaží se zničit germánský, ml!1: 
tarism a lačnost panování, a i naše budoucl obeb 
padnou všechny na váhu, až národ ná~ se ?uvd~ 
domáhat svého místa. A my? Pomshme Jeste 
smrt našich bratří. Za každého našeho pláče a 
bude plakat deset germánských a maď~rskýc~ 
matek. Jak oni nám - my jim desateronasobne. 
Nejsou to fráze - to mohou mluvit zajatci, jimž 
poštěstilo se dostat se do zajetí. Našich u Zbo
rova bylo pochováno dvaaosmdesát a 50 
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v Krásné, ale Germánců a Maďarů, kteří stáli 
proti nám, těch nečítal nikdo. Naši u Zborova 
u dědiny Cecové leží ve společném hrobě, který 
jsme jim vystlali kvítím -- Germánci však leží 
pod ssutinami svých n e dob y t n Ý ch okopů. 

Sloužím už od července minulého roku v čes
kém voj sku. V prosinci přišel j sem od Stochodu 
do nemocnice; pak j sem měl dovolenou. Ten den, 
kdy isem přijel ke kádru v Bobrujsku, odjížděl 
Toník na posici. Neviděli jsme se bohužel. Neměl 
jsem ani tušení, že odjíždí právě. Věděl jsem 
sice, že je ve vojsku, ale doufal jsem, že se 
s ním tu sejdu. Za měsíc jsem jel já s Karlem 
Kučerou a Voráčem. Přišli jsme však hned do 
okopů, a tu nebylo ho možno navštívit. Psali jsme 
mu však. Potom byl nástup náš - a druhý den 
jsem ho šel hledat -- totiž všichni. Zdrtila nás 
zpráva o jeho smrti. A když přišel zlý čas a my 
ustupovali od Domamoryče a Velkých Hajů, 
chráníce záda ruskému vojsku, tehdy při každé 
ráně, kterou jsme posílali Germáncům na vzdá
lenost několika desítek kroků, vzpomínali isme 
svých padlých bratří. To za toho -- to za toho! 
A Germánci padali. I náš Voráč tam krvácel. 
Přesto však nemůže se dočkat, až bude zase 
moci na nohu a těší se na německé lišáky. Oko 
za oko - zub za zub! Dnes je nás už dvacet, 
plných dvacet z Obřan. A jeden přišel bez vě
vědomí druhého. Jaká to čest pro naši vesničku, 
že měla tolik lidí, kteří vlastním pudem vystihli 
svou povinnost! 
Můžeme želeti ztráty bratří svých, avšak -

co život jest? Byla lepší ta doba, kterou jsme 
kdysi prožívali v porobě pod násilím Germánců, 
nežli smrt? Anebo byl by lepší žÍvot, který 
bychom měli v případě vítězství Germánců, nežli 
smrt? Smrt čestná! 

I já -- je mi 34 roky a domnívám se, že bych 
už mohl míti rozum -- ale bylo by mi sku
tečně dobře, kdybych umřel tu mezi svými. A ro
dina moje, které by bratři moji přinesli zprávu 
o mojí smrti, jak by mohla býti na mne .hrda! 
A všichni přec nepadnem. Někdo se vrátí a zvě
stuje našim v domovině: Neplačte -- nesmíte 
plakat, abyste nerušili památky těch, kteří umí
rali s úsměvem na tváři! Ještě jednou můj nej
srdečnější pozdrav - a hlavu vzhůru! 

Tvůj Jenda Hlaváč. 
Toník byl u 1. pluku 10. roty~ 

Jan Hlaváč: Z duše i pera dobrovolce. Brno 1927. 
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Pan y ch i d a. 

Červenobílý prapor vlaje, vítězný, spanilý -
ale kde jste Vy, rodní bratři, kdož jste jej 

vztyčili? 
Havlíčkův, Nerudův prapor, doma isme 
. poznovu -
Jakou to krvavou cestou došli jsme k domovu! 

V kterých to dálkách jste ten svůj prapor odvážně 
vztyčili? 

kdeže Vám v světa končinách nasypem mohyly, 
kdeže to mlhami zpláče nad Vámi listopad, 
v kteréže neznámé lze se Vás dokopat? 

Počítat Vaše hroby kdože se osmělí? 
~ol~k Vás vyšlo vítězit? Kam jste se poděli? 
Veliký pátek minul, nastalo vzkříšení _ 
ale Vy, bratři rodní,zdaliž jste smířeni? 

MožnoU nekleknout, nekát se a za slzy se stydět? 
Kterak jste dovedli milovat a kterak nenávidět, 
kterak jste dovedli slunci žít a smát se vichřicím! 
Možno-li za Vás mrtvé odpustit žijícím? 

Byli jste opravdu hodni té krve proHté, 
plačících matek, žen a milenek, o nichž už nevíte, 
smíme se znáti k dětem, jichž otců tady není, 
smíme tu za Vás obejmout to siré pokolení? 

A smí-li budoucnost vlasti být jeho odměnou, 
bdi-li sbor Vašich duši nad vlastí spasenou, 
nechat tu v Čechách na věky, jak Vy jste toužili, 
červenobílý prapor vlaje, vítězný, spanilý! 

Slyšte to volání naše u večer setmělý: 
přejte nám žíti tak čestně, jak Vy jste zemřeli, 
a zač jste odešli umírat, nechat se dětmi vrátí 
v spasenou Vámi otčinu, Vy svatí, svatí, svatí! 

.. 
.. " 

Přednesla paní L. Dostálová dne 27. října 1919 
o první smuteční tryzně za padlé české bo
jovníky. 

Jaroslav Kvapil: Den osvobození 28. říjen. Brno. 1927. 

VI.. Branný odboj zahraničnÍ. 

aj fR u s k o. 

Těch z á s tup ... 

Těch zástup, kdo tiše žili, 
svou živíce prací 
i dobré i podlé, kdož neublížili, 
jen milovali - se vrací ... 

Ne. Všichni se nevrátí 
odešli z domu. 
Syn, tatíček dobrý se nevrátí 
tomu i tomu. 

Ale ti, kteří se vrátí, 
zřeli. 
Ale ti, kteří se vrátí, 
nezapomněli, 

nezapomněli. - Poslední sten 
slyší v daleku spících, 
nezapomněli matek i žen 
očí žalujících, 

nezapomenou, vznešená krev. 
Sevřeným retem . 
v srdcí hanbu, hoře i hněv, 
přisáhli dětem, 

zde stanou, naděje vaše i štít, 
jak za bouře stojí duby, 
a rukou-li, rukou již nebudou mít, 
budou vás brániti zuby. 

Petr Křička: Hoch s lukem. 1917. 

Pozdrav československému 
s i b i ř s k é m u voj s k u. 

Drazí krajané, bratří! 

Těším se z toho, že mně popřána čest k Vám 
promluviti, že můj pozdrav pronikne za oceány 
do dalekých Vašich stanovišť, do měst i hradeb 
a bytů vozových i k osamělým Vaším strážím 
v široširé sibiřské zemi. Doufám, že tento můj 
pozdrav rádi uslyšíte a že jej přijmete přátelsky. 
Jeť z Vaší vlasti, pro kterou jste prolévali svou 
krev, je to pozdrav tisicův a tisíců Vašich kra
janů a přátel, v němž chvěje se i hlas Vašich 
milých, Vašich matek, otců, žen í dítek, po kte
rých žízníte horoucí touhou. 
Můj pozdrav letí k Vám ne do Sibiře, kterouž 

láska k vlasti bývala trestána mukami a hrůzou, 
ne do země Mrtvých domů, ve kterých trpěli a 
hynuli synové svobody, nýbrž do Sibiře, kterouž 
Jste vítězně postupovali až k břehům Velkého 
oceánu pro osvobození svého národa, v niž Jste 
rozbíjeli staletá naše pouta, v níž se zrodila 

naše svoboda z Vašich hrdinských bojů, z Vaší 
revoluce, jaké dosud neznaly dějiny lidstva. 

Přes dva tisíce let čte se s obdivem Xenofon
tova kniha o bojích a návratu do vlasti desíti 
tisíců řeckých žoldnéřův. Oč vznešenější je Vaše 
anabasis, Vás bojovníků za svatou ideu, oč velko
lepější Váš postup ohromnými prostorami Ruska 
a Sibiře, smutnou nedohlednou stepí, divokými 
horami, pustinou pralesův i hrozných močálů! 

Duch husitských předků našich probudil se 
ve Vás, ve Vašich plucích a rotách podivuhodné' 
organisace, nesoucích jména nám drahá, v na
šich dějinách nejslavnější. Jste veliké bratrstvo, 
Vy bratři z matičky Prahy, z Posázavska, z Po
šumavska, od Krušných hor, z vážných končin 
jihočeských, z Podkrkonoší, z Hradecka, Chru
dimska, z bohaté Hané a jiných končin krásné 
Moravy i ze Slezska dnes nám zvláště drahého, 
Vy bratři od Karpat, pod Tatrami, od Dunaje 
a Hernadu ve svorném sdružení válečném, ja
kým bývalo před věky Bratrstvo na Slovensku. 

Jeho boje jsem před lety vylíčiL Vypsati zá
pasy a slávu Vašeho Bratrstva nebude mně, žel, 
popřáno. Než šťasten jsem a žehnám, že isem 
se ho dožil, že jsem uviděl ve Vás mužnou udat
nost a mravní sílu svého národa, jehož jméno 
Jste proslavili a známým učinili po všem světě 
a dobyli mu úcty a uznání. 
Řeknete: "Chválíte, velebíte nás, ale nechá

váte nás osvoboditele v poutech mučivé touhy a 
tesknoty, skličující naše srdce, otravující mysl." 
Ano, žel, že jsme Vám, mužům tvrdých bojů, 
dávali za jas Vašeho vítězství, za všecko strá
dání, za tesknotu kalných dní a nekonečných 
nocí jen měkká slova a sliby, jichž tolik Jste 
slyšeli. My však to těžce nesli a neseme, že 
isme nemohU hned pomoci. My, dnes už ne tak 
svorní a v jednotném šiku jako dne 28. října loň
ského roku, v tom jediné jsme zůstali za jedno 
a jsme svorní v jediném tom přání, abyste již 
byli u nás, doma v osvobozené vlasti. 

Ale již nastal dlouho žádaný čas Vašeho ná
vratu. Lodí již přivezly první bratry z Vašich 
plukův a přivezou Vás všechny. K~ž by .bylo 
co nejdříve, abyste v nadšené radostI mohh vy
křiknouti na našich hranicích: "Vlast! Naše 
osvobozená vlast!" tak jako kdysi zajásalo de
set tisíc Řeků: "Moře! Moře!", když s hory 
shlédlo jeho pruh, žádoucí, záchranný svůj cíl. 

Vrátíte se, ale, bratři, trpko mně povědět, 
že neshledáte vše, jak očekáváte, že v tom 
onom budete zklamáni a snad i roztrpčeni. Ale 
ve Vás doufáme, že posílíte mladou naši repu
bliku, kteráž. Vám je nad strany a hesla, nade 
vše a že vnesete svého ideálního, obětivého 
ducha i do našich řad, Vlast na Vás čeká. 
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Vrátíte se a v širých končinách Ruska a Si
biře, tam, kde se tyčí mohutné kurhany dávno
věkých bohatýrů, zůstanou hroby Vašich bratří, 
prosté hroby velkých hrdin, samy. Bratrský lid 
ruský i cizí plemena budou si o nich vypravo
vat, o nich, o slavném vojsku, jež se tu objevilo 
jako viděni, jež ohromnými těmi končinami pro
šlo vítězně a neutiskovalo, netrápilo, ale po
máhalo a chránilo, až pak vsedlo na lodi a zmi
zelo na vodách, daleko, daleko za mořem. 

Jen naše svaté hroby tam zůstanou. Čas po" 
chýlí prosté jejích kříže, déšť smyje na nich po
slední pozdrav v mateřské řečí, a jen ševel 
trávy, stepního kavylu nebo šumot chmurného 
pralesa nad nimi povzdechnou. Nebudou však 
zapomenuty. Doma budou žíti hrdinové, jejichž 
kosti tam práchnívějí. Žíti budou v paměti vděč
ného národa. 
Buďte zdrávi, drazí bratři, a vraťte se brzo, 

brzo! Šťastna buď Vaše plavba, šťastný a ra
dostný Váš návrat! Na brzkou shledanou! 

Na stokrát Vás pozdravuje Váš vděčný 
Alois Jirásek. 

V Praze v prosinci r. 1919. 

Oč šl oi ] e dna tf 

Oč tedy po vypuknutí války šlo, bylo jasné: 
pochopit danou evropskou situaci, odhadnout 
síly obou válčících stran, tušit z poučení his
torie, kam vývoj ukazuje, rozhodnout se pak 
podle toho jednat. Jednat! ' 

Vycházeje v svém politickém nazírání od Pa
lackého a Havlíčka, delší dobu jsem si, jak 
i naši politikové ostatní, shledával argumenta 
pro naši orientaci rakouskou: trápil mne, jako 
naše vůdce obrozenské, problém malého ná
roda. O tom mé studie o vývoji českéhq ná
rodního a politického programu dávají svě
dectví, ale zároveň pozorný čtenář těchto 
studií vidí, že i sem se, zase, i ak i ostatní naši 
politikové, záhy kolísal mezi loyálností a od
bojem proti Rakousku - odsud mé stálé pře
mýšlení o problému revoluce. V studii o Palac
kého idei národa českého konstatoval jsem zá
sadní rozpor ideje české a habsbursko-ra
kouskéj již dříve isem vyslovil - proti Palac
kému - přesvědčení, že můžeme být samo
statní, zesílí-li v Evropě demokracie a snahy 
sociální - vývojem pozdějších let (konkrétněji 
od roku 1907) byl jsem lepším poznáváním dy
nastie a Rakouska hnán k oposici. Dynastie, 
ve Vídni a Rakousku tak mocná a vlivná, byla 
degenerovaná, mravně a fysickYi Rakousko 
mně bylo také otázkou mravní. 

V tom jsem se rozcházel se stranou mlado
českou a později s radikály, že jsem totiž Ra
kousko a dynastii neposuzoval jen politicky, 
nýbrž i mravně. V tom se také lišilo moje po
jímání t. zv. positivní politiky; byl jsem pro 
účast ve vládě, ale posice ve vládě bych byl 
užíval k reformě nejen psané ústavy, nýbrž 
celé administrační praxe v českém duchu. Byl 
isem vždy pro politiku kulturní, jak jsem rl

kal, pro demokracii opravdovou, nestačila mi 
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politika poslanecká a úzce politická. Mluvíval 
jsem o poHtice nepoHtické. 

Pro tyto své názory měl jsem mnohé sporyj 
nebudu se teď hájit, že moji odpůrcové mi dost 
nerozuměli - vyznávám, že jsem s počátku 
sám nebyl dost jasný a důsledný a že jsem dělal 
taktické chyby a hodně jích, Zato moji odpůr
cové chybovali a tím nejvíce vzpružovali k boji, 
že sebe prohlašovali za lepší Čechy, že, mluvíce 
s Havlíčkem, vlastenčíli, kdežto spor byl o cíl 
a obsah češstvÍ a vlastenectví; láska k vlasti 
a národu se již rozuměla sama sebou, šlo o pro
gram té lásky: Já jsem byl svým odpůrcům pří
liš socialistický a hlavně se jejich liberalismu 
příčil můj program náboženský; a nesouhlasil 
isem s politikou německou a ruskou a slovan
skou. Mně šlo o to, odrakouštět ještě v Ra
kousku a na celé čáře, forma vládní i příslu
šenství k cizímu státu byly mi za dané situace 
světové problémy podřízenými. Cítil jsem svůj 
boj jako odpor proti politické a kulturní zamče
nosti, zaostalosti, kocourkovství, sváděl isem 
boj na dvou frontách, proti Vídní a proti Praze. 
Radikalismus a jeho taktika se mi zdály více 
drážděním než bojem opravdovým - když uho
dila hodina a světová situace se změnila a osud 
nám vnutil rozhodnutí, nebyli to moji prvotní 
odpůrcové, kteří se rozhodli a rozhodnutí obrá
tili v nutný čín.,. 

Zásadní odsouzení Rakouska nutilo přirozeně 
k studiu a pozorování Německa; historie mě 
poučovala, jak Rakousko i při velkých různo
stech přece jen bylo spjato s Německem. Měl 
isem jistý respekt před Němci a zejména Prusy; 
ale s prušáctvím, Bismarckem a bísmarckismem 
jsem se rozcházel zásadně. V politice vnitřní 
i vnější zavládl pod jeho vedením režim krve 
a železa. Imponovalo mi, jak se Bismarck roku 
1866 dovedně spokojil vyšoupnutím Rakouska 
z Německa a jak Vídeň nechtěl pokořit, aby si 
ji tím k Německu zapřáhl úžeji. Přece však se 
dopustil nebezpečného omylu, že příliš spoléhal 
na Rakousko-Uhersko, kterým, zejména Vídní, 
v svém nitru opovrhoval. Roku 1870 a 1871 Bis
marck nedržel se již taktiky z roku 1866 proti 
Rakousku - anekse Alsaska-Lotrinska byla 
chyba, třebaže politika Napoleona III. byla ne
rozumná. Pozoroval jsem, jak se Bismarck poz
ději kolísal mezi Ruskem a .Anglií. A muž krve 
a železa měl příliš mnoho starého macchiavel
lismu, 

Nový kurs byl více než kolísavý. Byl poli
ticky a diplomaticky krátkozraký a svou ne
určitostí a divnou improvisačností pro každého 
nespolehlivý; politika koloniální a námořnická 
byla přepjatá, císař Vilém pobuřoval nejen 
Angličany, ale zároveň i Rusy a vyznamenával 
se vůbec nedostatečnou psychologií - nepo
chopením lidi a národů. Tak už Bismarck příliš 
absolutisticky od lidí očekával poslušnost a po
koření více než věcnou shodu. Při tom se Vilém 
příliš jednostranně zavazoval Vídni. Jeho režim 
se velmi brzy stal pravým opakem staropruské 
jednoduchosti; imperium říšské a imperialismus 
světový stával se svým spojením s rostoucím 
kapitalismem parvenuovským, nevkusným a 

také mravně pochybným. University podléhaly 
tomuto směru. Filosofie a politika pangerma
nismu měla myslícím politikům být mementem, 
ale nebyla. Vrchní vedení armády a armáda 
(důstojnictvo!) vůbec byly pangermánské. Upo
zorňoval jsem na pangermanis~us ,stále. ~ na
bádal vůbec k studiu nové svetove polihky a 
k tomu, aby se naše po~itika ~tala v svě!ov~iší. 
Odpor proti pangerman~smu, Jemuz Vlden a 
Budapešť sloužily, diktoval moje zasažení do 
vídeňské politiky proti Srbsku a konečně do 
světové války. 

Tu válku isem nepojímal, netřeba už říkat, 
za válku Němců a Slovanů, třebaže rakouské 
záští k Srbsku bylo záminkou a částečně í pří
činou války. To, že Bethmann-Hol1weg a císař 
Vilém jako Vídeň a Budapešť z války vinili 
Rusy a panslavismus, nutilo k opatrnosti, ne
přijímat tuto německou teorii; hlasy němec
kých profesorů (Lamprecht, Gothein a j.) mi ji 
nedovedly odůvodnit. Viděl jsem ve válce více. 
V historické perspektivě se mi pangermánský 
imperialismus zjevoval jako prodloužení starého 
a vleklého antagonismu římsko-řeckého, Západu 
a Východu, Evropy a Asie, později Říma a By
zancej antagonismu nejen národnostního, nýbrž 
i kulturního. Pangermanismus a jeho BerHn
Bagdad dal zděděnému římskému imperiu úzký 
ráz nacionální a přímo šovinistický i obě císař
ství, německé a rakouské, vzniklé ze středo
věkého impería římského, spojila se k podma
nění Starého světa, Proti sobě stáli nejen Němci 
a Slované, nýbrž Němci a Západ, kultura ně
mecká a západní - Západ, zahrnující v sobě 
také Ameriku. Na německé straně stáli Maďaři 
a Turci (Bulhaři tolik neznamenali), a Němcům 
šlo o podmanění Evropy, Asie, Afriky, světa 
Starého i proti tomu se vzepřel ostatní svět a 
po prvé svět Nový - Amerika - přispěl ne
německé Evropě k odražení německého útoku. 
S počátku Amerika sice byla neutrální, ale její 
sympatie byly s Francií a se Spojenci a ona 
jim také hned dovozem surovin a zbraní pomá
hal~. Co se s počátku vědět nemohlo - Ame
rika se na konec účastnila války a k rozhodnutí 
valně přispěla. Spojení všech národů pod vede
ním Západu je důkazem, že válka neměla rázu 
pouze národnostního - šlo o prvý velkolepý 
pokus jednotné organisace celého světa a lid
stva. Národnostní rozpory byly podřízeny idei 
kulturní a sloužily jí. Ovšem· se zájmy rozma
nitě křižovaly. O tom všem jsem své názory vy
ložil v "Nové Evropě". Nebudu se opakovat. 

Naše místo bylo celou naší historií na straně 
protiněmecké. Analysuje situaci evropskou, od
haduje pravděpodobný rozvoj války, rozhodl 
jsem se pro aktivní odpor proti Rakousku, oče
kávaje, že Spojenci zvítězí a že naše rozhod
nutí pro Spojence nám přinese svobodu. 

Rozhodnutí mi nebylo snadné - šlo, jak jsem 
věděl a cítil, o rozhodnutí osudové; ale jasné 
mi bylo to, že v té veliké době nesmíme zůstá
vat pasivní: i nejlepšího práva musí hájit lidé 
činní, nemá-li zůstat na papíře. Nemůžeme-li se 
Rakousku postavit doma, musíme to učinit za 
hranicemi. Tam bude hlavním úkolem získávat 

pro nás a náš národní program sympatie, na
vázat styky s politiky, státníky a vládami spo
jeneckých států, organisovat jednotný postup 
všech našich kolonií a hlavně zorganisovat ze 
zajatců vojsko. Tento program vojenský jsem 
koncipoval od samého počátku, jak dokazuje 
prvé poselství do Londýna panem Voskou. Od 
počátku bojů v Haliči (od 10. srpna) Rusové za
jímali značný počet rakouských vojáků; v polo
vici září jsem počítal aspoň 80,000 mužů. Už 
z toho, odhadoval jsem, je nejméně 12-15.000 
Čechů, kteří by se dali získat do Družiny; a 
počet zajatců stále rostl a tím i počet našic~ 
budoucích vojáků, Plán, formovat venku vOJ
sko, byl ostatně tak přirozený, že jej naše ko
lonie všude spontánně začaly provádět. 
Konečně bylo třeba, aby vedeni zahraniční 

bylo ve spojení s domovem; samo sebou pak 
bylo dáno, že pouhá existence zahraničního 
organisovaného odboje měla vzpružující vliv na 
politiku domácí. Mohla ovšem přitížit a. vyža
dovat obětí - avšak svobody a volnosh nelze 
dobýt bez obětí. 

A nemusím ani říkat výslovně, že se pří všem 
uvažování a rozhodování pro odboj proti Ra
kousko-Uhersku v hloubi duše ozývala otázka: 
Jsme pro odboj opravdu zralí a jsme zralí pro 
svobodu, pro správu a udržení samostatného 
státu, složeného ze zemí českých a Slovenska 
se značnými národnostními menšinami? Máme 
dost lidí politicky tak vyspělých, že pochopí 
pravý smysl války a úkol národa v ní? Pocho
píme světodějný okamžik? Dovedeme jednat, 
jednat zase jednou doopravdy? Odčiníme Bílou 
horu a nadobro? Překonáme v sobě Rakousko 
a jeho staletou výchovu? "Věřím i já Bohu, že 
po přejití vichřic hněvu vláda věci Tvých 
k Tobě se zase navrátí, ó lide český!" 
Před svým odjezdem načrtl jsem pro dra Be

neše a jeho důvěrníky plán pro protirakouský 
postup doma: pamatoval jsem na hlavní mož
nosti války a určil podrobně, co by se v tom 
neb onom případě mělo doma dělat; rozmluvou 
s drem Benešem ve Švýcarsku a dopisy jsem 
plán doplňoval. V žádné válce - a revoluce 
je také válkou - neběží toliko o odhodlanost 
a udatnost, nýbrž také o promyšlený plán, 
o organisaci všech sil a o jednotné vedení. 

T. G, Masaryk: Světová revoluce. Praha 1925. 

] e d n á n í O arm á d u s R u s k e m. 

V té době jsme se dostali my v Paříži do 
prvního přímého styku s našimi politickými a 
vojenskými spolupracovníky v Rusku; měli jsme 
s nimi až dosud kontakt jen písemný. Dne 
16. března 1916 přijel do Paříže z Ruska redak
tor B. Pavlů, Byl poslán od našich krajanů 
v Petrohradě, aby nás zpravil o situaci na vý
chodě, sám aby viděl věci na západě, informo
val pak naše v Rusku a aby tak jednota celé 
akce zesílila, Nejistota a spory našich v Rusku 
volaly po nějaké autoritě, která měla přijíti od 
Masaryka a z Paříže, 
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Jel přes Londýn, projednal vše s prof. ~asa
rykem a přišel pak k nám do Paříže. Se Stefá
nikem byl odedávna znám, shodl se s ním oka
mžitě. Mezi mnou a jím byly jisté reminiscence 
na předválečné spory z Prahy. Věci se hned 
vysvětlily, vše zmizelo. Zůstal v Paříži dva tý
dny, zasvětil nás po prvé důkladněji do věcných 
i osobních sporů mezi našimi ruskými krajany 
a pověděl nám vše, co se tehdy dalo pověděti 
o plánech a ideových koncepcích naší národní 
revoluce mezi našimi ruskými lidmi. Chápal 
dobře dosah v různostech názorů na naši otázku 
v Rusku a u nás na západě; ale také rychle po
chopil politickou a vojenskou situaci v Paříži a 
v Londýně a viděl sám na vlastní oči význam 
západu ve srovnáni s Ruskem; seznal také ob
tíže s Diirichem, shodl se s námi úplně a sou
hlasil pak cele a ve všem s našimi plány. Byl 
od té doby důsledným a loyálním zastáncem po
litiky Národní rady a spolupráce našich v Rusku 
s Paříží a Londýnem. Odejel se vzkazy v tomto 
smyslu dne 1. dubna 1916 zpět do Ruska. 

Týž den přijel do Paříže přes Londýn z Ruska 
kapitán Pučálka. Informoval nás o situaci v ko
lonii a Družině v Rusku (nesouhlasil s Pavlů) a 
dostal zprávy od proL Masaryka a od nás v Pa
říži. Odejel brzo zpět do Ruska a po jisté době 
vrátil se zase na západ, aby podle dohody s jed
nou skupinou ruských Čechů a Srbů pracoval 
mezi našimi zajatci v HalH pro zřízení českoslo
vensko-srbského vojska pod vrchním řízením 
ruským. O tom povím více později. 

Po intermezzu Pučálkově přišla nová návštěva 
od našich krajanů z Ruska, jakási oficiální de
legace kyjevského Svazu, Zdeněk Rejman a Vla
dimír Vaněk-JuŽin. Byli u profesora Masaryka 
v Londýně, informovali ho o těžkých poměrech 
v Rusku: v kolonii, v Družině, ve Svazu, o vo
jenských a politických plánech a názorech na
šich krajanů v Rusku vůbec a o celkové poli
tické situaci v carské říši. Chtěli jednak schvá. 
lení plánů a názoru ruské kolonie ve věcech po
litických a vojenských, jednak politické direk
tivy pro další práci v Rusku, aby se tím uklid
nily spory mezi našimi. V polovině července 
odejeli k nám do Paříže. B. Pavlů byl politicky 
vzdělaný a proto snadno pochopil situaci na zá
padě. Pučálka, sleduje cíle více méně omezené 
nebo menší skupiny lidí, celkem málo o Rusku 
nám pověděl. Rejman a Vaněk, předloživše nám 
otevřeně oficiální plány kyj evského Svazu, dali 
nám ještě jasněji nahlédnouti do politiky našich 
krajanů v Rusku a poskytli nám po prvé, příle
žitost zasáhnouti rozhodněji s hlediska ideo
vého do naší akce v carské říši. 

Přišli proniknuti silným přesvědčením, že 
naše věc rozhodnuta bude v Rusku, Ruskem a 
ruským vítězstvím, Zdůrazňovali vedle převahy 
Ruska v naší akci - a tudíž zajisté nezávislosti 
naší činnosti v Rusku na západní Evropě - mo
menty rusofilské a dynastické, žádali zejména, 
aby vrchní velení našeho budoucího vojska bylo 
svěřeno ruskému následníku trůnu, hájili dosa
vadní postup Svazu, jenž nestál mnoho o to, 
aby měl velikou bojující armádu, zato však dě
lal rozsáhlé plány s osvobozováním zajatců a 
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s jejich umísťováním v továrnách, odůvodňuje 
to mezi jiným i tím, že se ušetří životů našich 
lidí. Co se týče armády, dával přednost organi
sování četných čet rozvědčíků, roztroušených 
po celé frontě, před velikou vojenskou jednot
kou bojovou. Vedle toho dosti nedůsledně byli 
nakloněni formování větší vojenské jednotky 
československo-srbské, Zdálo se nám, že to 
bylo především z obavy před naším zajateckým 
živlem, jenž by byl ve větší armádě v převaze 
a jenž by pak byl vedení armády vzal naším 
kyjevském kolonistům z ruky, Konečně jsme 
v rozhovorech zjistili i rozpory ryze politické: 
naši ruští kolonisté a vůdčí činitelé Svazu spo
jovaH svou vojenskou akci s rozsáhlou akcí po
litickou, chtějíce už tehdy od ruské vlády vy
nutiti prohlášení samostatnosti českého národa. 
Věřili v upřímnost slovanství a slovanské poli
tiky ruských vedoucích vrstev politických a vo
jenských a spojovaH takové prohlášení samo
statnosti s ustanovením některého velkoknížete 
z rodu Romanových králem českým, Pro' tyto 
názory a plány chtěla delegace souhlas od pro
fesora Masaryka a od nás v Paříži. 

Různosti v názorech a plánech mezi námi a 
Ruskem objevily se mi po prvé v naší akci za
hraniční markantněji a konkretněji; viděl jsem 
jasněji než dosud, kam by to vedlo v budouc
nosti. My jsme měli snahu nedávat převahu 
ani vychodu ani západu, nýbrž zcentralisovat 
a sjednotit celou akci; po našem názoru celý 
náš problém měl býti řešen akcí všeevropskou 
a všespojeneckou. Nebylo v tom nikdy nic proti
ruského, Měli jsme jen pochybnosti, bude-Ii 
Rusko samo moci (a chtíti) řešit naši otázku 
v této válce, Plány s ruskou dynastií nebyli 
jsme ovšem nadšení a báli jsme se, že by v tom 
západní Evropa viděla pansla vÍsmus. Vojenskou 
akci jsme připravovali, aniž jsme kladli politic
kých podmínek a aniž jsme od Spojenců vyža
dovali závazků a uznání samostatnosti, chápa
jíce uznání Národní rady a samostatnosti ná
roda teprve jako výsledek vybudování samo
statné armády, a nikoli jako její podmínku nebo 
východisko. Zajatce jsme chtěli osvobozovati 
pro armádu a nikoli pro práci, činnost rozvěd
číků chápali jsme jako přechod a průpravu 
k postavení veliké bojové jednotky, plán česko
slovensko-srbské armády byl nám jen poslední 
možnou eventualitou k dosažení větší jednotky 
československé, která by se pak odloučila od 
armády srbské. Při tom jsme chtěli armádu 
dvojí, ve Francii a v Rusku, a žádali jsme, aby 
nám k tomu pomáhali naši ruští krajané. A ko
nečně jsme žádaH naprostou jednotu celé akce 

. na západě i na východě a plné podřízení na
šich kolonistů Národní radě v Paříži, jež měla 
míti sama právo jednati a rozhodovati o hlav
ních politických otázkách a bez jejíhož schvá
lení ani v Rusku nemělo se podnikati nic poli
ticky podstatného. 

Tak stály proti sobě obě tyto politické kon
cepce, které v různých formách se objevovaly 
ve sporu o Diiricha, ve sporu mezi našimi kra
janyo vedení akce v Rusku (petrohrad-Kyjev), 
ve sporech mezi kolonisty a zajatci a částečně 

í později v :rozp0.rec~ v armá~ě za bolševického 
režimu, v diskUSI o mtervenCl atd. 

Snažil jsem se v dlouhých rozhov~rec~, p!e~ 
svědčiti delegaci z Ruska o správnosh ~asl .vse
národní a všeevropské koncepce. D<;>sah~ ~sem 
aspoň toho, že vi~ěli vel~ký po~rok~ Jeh~z JS~: 
dosáhli na západe, a byli hodne otresem v na. 
zoru že naši věc rozhodne jen Rusko; uznah 
výsl~vně nutnost počítati. s ~0t;dýne~, a P~
říŽí. Přesto nebyli nadšem ze)mena naSlm pl~
nem. převézti část zajatců z Ruska do Fra~cle: 
Měli' samí obtíže s organisací armády a ?bav~h 
se, že tím projektem budou komphkovany Je
jích vojenské plány v Rusku. 

Rejman a Vaněk již za svého pobytu v Lon
dýně formulovali požadavky a plány Svazu ve 
zvláštním zápisu, žádajíce o souhlas profesora 
Masaryka. Profesor Masaryk, nejsa ještě infor
mován o posledních našich krocích u francouz
ské vlády, týkajících se formování naš~ ar~ády 
ve Francii pomocí naších ruských zajatcu, na 
jejich návrhy sice nepřistoupil, ale některé kon
cese Svazu byl ochoten učinit. Rejman a Vaněk 
přišli pak do Paříže do sekretariátu Národ!lí 
rady, aby si dali tyto věci ověřit a potv~dlt, 
Přišli ve chvíli, kdy jíž Národní rada dosahla 
oficiálního souhlasu francouzské vlády k misi 
Štefánikově čímž i naše akce v Rusku musila 
doznati jisté změny, Bylo tudíž pochopitelné, že 
jsem oběma delegátům vyslo,;íl .h!led své re
servy k jejích plánům a vyhradIl vSl Jedna~ z~ov~ 
s profesorem Masarykem o ,nov: yytv?rene S1-
tuad dříve než bychom dah deflmhvm souhlas 
s plá~y kyjevského Svazu. Pama~uji-li se d<;>bře, 
poslalo tom Rejman hned zpravy do KYjeva. 

štefánik se postavil ještě rozhodněji pro~i ná
zorům a plánům zástupců Svazu; nesouhlasd ze
jména s koncesemi, které pro~esor Masaryk 
v zápise, určeném pro naše kraJ.any ': Ruskt;, 
učinil ve věcech budoucí naší vOJenske orgam
'Bace, ježto je pokládal za překážku své ~ud0t;cí 
akce v Rusku. Po této stránce, myshm, sel 
trochu daleko a stavěl se za krajnost druhou; 
bylo to přirozené, neboť jsme my ': Paříži ne
znali zase dost poměrů v Rusku. VIda tyt<;> ob: 
tíže a obávaje se dalších těžkých komphkacl 
mezí Ruskem, Paříží a v naší akci vůbec, slíbil 
jsem, že dojedu co nejdříve do L<;>n.dýna~ shodnu 
se s profesorem Masarykem defImhvne na n?
vém tekstu zápisu, odpovídajícím novým :ud,:-
iostem a poměrům, a pošlu pak tyto nove di
rektivy naším ruským krajanům, 

Dne 25. července 1916 na zvláštní poradě 
s Rejmanem a Vaňkem jsem se v~o~ečně ,s nimi 
shodlj'v podstatě setrvalo se pn puvodmm po: 
litickém a vojenském plánu pařížské Národm 
rady. Formuloval jsem tudíž celou ,věc znovu 
podle našich všenárodních v koncv:pcl ana ~a: 
čátku srpna jsem tekst predloztl v Londyne 
profesoru Masarykovi ke schválení. Zápis byl 
profesorem Masarykem a mnou dne 6, srpna 
1917 podepsán a poslán hned do Ruska kYJev: 
skému Svazu jako oficiální program Národn! 
rady pro naši akci v ~usku, Se ~řetelem k ?obe 
a k okolnostem, za Jakých vzmkl, a se zrete-

lem k tomu, že to byl první ideový program 
Národní rady pro politicko-vojenskou akcí 
v Rusku, pokládám tento zápis za důl~.žitý, ~ 
charakteristický dokument pro celou naSl praCl 
revoluční. 

Zatím byly skončeny poslední přípravy k šte
fánikovu odjezdu do Ruska. Projednal jsem 
s ním ještě podrobně nutná opatření pro even
tuální příjezd našich vojáků do Francie: jak je 
or6 anisovat s kým věci v úřadech vyřizovat a 
jaké přípra~y učinit pro začátky q.rmády, Dne 
26, července byl pozván Štefánik ještě do vrch
ního velitelství francouzského v Chantilly, kde 
mu byly dány poslední instrukce se strany fran
couzské. Na mou novou žádost poslalo zároveň 
ministerstvo zahraničních věcí oficiální přípis 
ministerstvu války a generalisimu JoHrovi, aby 
vzali za svou politiku, kterou zahajuje vláda 
misí Štefánikovou ve věcech českých a v po
měru k Národní radě a aby připravili všecko, 
co uznají za vhodné k eventuální. přeprayě 
československých zajatců z Ruska do FranCIe, 

Dva dni potom, dne 28. července 1916, odejel 
štefánik do Ruska, Jel z Paříže přes Brest na 
Archangelsk. Doprovodil jsem ho drahou až do 
Lavalu, Po dvou dnech jsem odejel do Londýn~ 
k profesoru Masarykovi, ch~ěje ~~. pod~,h 
zprávy o tom, co jsme vykonalI ': 'pan,zl, chteJ,e 
se poraditi o další 1Jráci a vyřídit! otazku ReJ
manova a Vaňkova poslání. Podle událostí a 
podle situace d?-lo se so~dít; že N~rodn~ .rada 
vstupuje do penody velmI vyznamne pohhc~o
vojenské činnosti; také z jednání francouzskych 
úřadů s Národní radou a se mnou jako jejím se: 
kretářem ísem viděl, že nám začali připisovatI 
skutečnou politickou úlohu a význam. 

Zdržel jsem se v Londýně dva t~dny; provbrali 
jsme podrobně všecky naše problemy, P?tr,eby, 
další plány. Pomocí Voskovou poslali Jsme 
z Londýna do Prahy posla, slečnu K víčaloyou: 
Vracela se z Ameriky do Rakouska. Anghcke 
úřady ji na žádost Masarykovu přivedly k nám 
do Londýna,*) Odevzdal jsem ji dnve 10. s:pn~ 
poselství, jež se naučila nazpamet a verne 
v Praze dru Šámalovi vyřídila. Obsah tohoto 
poselství velmi názorně ukazuje na tehdej~í 
stav naší akce, na naše názory a plány, nadeJe 
a potřeby, 

V Londýně u Masaryka jsem se seše~ se ~u
pilem (po prvé) a s Miljukovem. Supllov. ~am 
otevřeně vykládal o svých sporech s PaSIcem, 
o svých zkušenostech z Ruska s,,: Sa~ono;,,:m, 
o svých diskusích s Gíersem,. o svych Jedn~mch 
s anglickými úřady, Byl vášmvý a rozhodny, al: 
měl také mnoho politického smy~lu a zdra~,e 
inteligence. V Londýně naň h~ed~!l c:.elkem P!l
znivě. Rusko posuzoval velmi pnsnej byl pre: 
svědčen, že Petrohrad zradil v~do~ě a úmys!ne 
ideu jednoty jihoslovanské, r:ř1vohv k, l~ndyn
skému paktu s Italií a p,o~tavlv se. pr?b SJedno
cení katolických Chorvatu a Slovmcu s pravo-

*) Tak jsme postupovali v mnohých případech,_ neboť r~: 
kouské úřady neměly podezření proh lIdem, hm~~l zpv 
sobem {)btěžovaným spojeneckými úřady. Podan.o se 
nám tak poslati domů několik důležitých poselstvl. 
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slavnými Srby, a že vůbec nemá politického 
plánu protirakouského a slovanského. 

S Miljukovem probral Masaryk v mé přítom
nosti podrobně náš politický plán reorganisace 
střední Evropy.") Miljukov souhlasiL Také on 
posuzoval Rusko přísně. S Masarykem navští
vili jsme tehdy také Oxford, jednak abychom 
promluvili s některými profesory Angličany, 
o nás se zajímajícími (Holand Rose), jednak aby
chom se znovu sešli s Dmowským a Miljukovem, 
kteří tehdy v Oxfordě přednášeH o problémech 
války, Ruska a Polska. 

Dr. Eduard Beneš: Světová válka a naše revoluce. 1. 
Praha 1927. 

p O Z dra V Z R u s k a. 

Když si tak na tě vzpomínám, 
země má jed.iná, drahá, 
že jsi tak drobná, maličká, 
srdce se uvěřit zdráhá. 

Zdá se, že v Rusku ohromném 
vidět bys nebyla ani, 
kdyby tě Pánbůh přenesl 
náhle sem všemocnou dlaní. 

Proto snad, žes tak maličká, 
v srdci mém skryta jsi celá, 
protos mi vešla, země má, 
v každičký atom těla. 

Zdá se mi, žes jen hroudy kus, 
Pánbůh jejž kdysi kdes ztratil - -
Opřen však o tě, myslím si, 
celý svět z kořen bych zvrátil. 

Ve tmách mé duše svítíš mi 
spasná jak hvězdička zlatá. 
Vesnách pnu ruce své po tobě, 
země má jediná, svatál 

Ferd. Písecký: Když lekla krev. 

Když zavlál náš revoluční 
13 rap o r. 

Přísaha České družiny dne 28. září 1914 v Ky
jevě na Rusi na prapor českých barev byla jed
nou z nejvýznamnějších událostí našeho revo
lučního zápasu, Tehdy po třech stech letech 
zase po prvé skupina Čechů, vojáků-dobrovolců, 
třeba že v cizině, ale vojensky organisovaná, 
postavila se za svůj prapor otevřenému boji za 

-) S Miljukovem sešel jsem se tu po druhé. Po prvé 
bylo to v Panži dne 29. května 1916, kdy jako člen ruské 
parlamentní delegace vykonal s řadou svých kolegů poli. 
tickou cestu do spojeneckých zemí západní Evropy. De
legace, jíž zúčastnil se také tehdy ministr vnitra Proto
popov, vzbudila v Londýně a v Paříži značný rozruch, 
také svými politickými názory a požadavky, Navštívil 
jsem tehdy oba kadetské vůdce, Miljukova a Singarjeva; 
učinili mi o cílech války a svých názorech o česko
slovenské otázce projevy, které byly pro nás tehdy ve
likým povzDuzeIlJÍm. Prohlášení Míljukova působilo zvláště 
rozhodně a silně, ježto jsme byli v prvních počátcích své 
organisované politické akce. 
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samostatnost a svobodu svého národa. Dobro
volci České družiny, která byla pravidelnou 
částí ruské armády, konali onu přísahu for
málně po způsobu, obvyklém v ruském vojsku, 
ale u sebe, ve svém srdci přisahali hlavně 
svému národu, že půjdou vždy odhodlaně a 
rádi za svým praporem do boje proti společ
nému nepříteli - za osvobození své vlasti. 

Od polovice září připravovala se Družina 
~ slavné a památné přísaze a k prvé své vo
Jenské přehlídce. Každý vzvod, každá rota sna
žila se překonati veškeré obtíže krátkého vý
cviku a každý jednotlivec snažil se osvojiti si 
přesně a dokonale cviky s puškou, na které se 
kladl velký důraz. Pochodová cvičení nečinila 
nijakých těžkosti, byliť to většinou Sokolí nebo 
staří vojáci. Několik dní před 28. říjnem dově
děli se dobrovold, že do Kyjeva přijel z Moskvy 
nově jmenovaný velitel Družiny podplukovník 
Sezontovič a za velikého napětí očekávali, kdy 
ho poznají, jaký to bude velitel a hlavně bu
de-li rozuměti snahám dobrovolců a pochopí-li 
správně zvláštní úkoly, pro Družinu naznačo
vané. Moskevští prohlašovali, že ho znají, že 
jest v tamějších českých kruzích znám a oblíben 
a vůbec že je to prý úspěch, že on je jmenován 
velitelem českých dobrovolcŮ. S velikým nadše
ním byla u všech přijata zpráva, že dovezl také 
pro Českou družinu nový, nádherný prapor, da
rovaný moskevskými českými dámami. 

Jako obyčejně v té době vyšli jednoho rána 
dobrovolci na Vladimírskou Horku pod Michaj
lovský monastýr, ve kterém byli většinou uby
továni, seřadili se a brzy přišel tehdejší jejich 
velitel podplukovník Lotocký s novým velitelem. 
Při porovnáváni obou získal si je ihned velitel 
nový, vysoký, sihlý, ramenatý pán s pěkným, 
černým plnovousem, vedle něhož malý, slabý, 
nevzhledný podplukovník Lotocký jakoby se 
ztráceL Dosti brzy se však družinníci přesvěd
čili, jak klamné byly ty první dojmy na podplu
kovníka Sezontoviče a jak je všecky zklamal 
i jako člověk i jako velitel. SezontovÍč byl dru
žinníkům představen, pozdravil obvyklým Zpll
sobem a pronesl kratší řeč, ve které prohlásil, 
že zná tužby Čechů, informoval se o Družině 
a jejích úkolech, ví, proč dobrovolně vstoupili 
do řad ruské armády, přál. šťastného uskuteč
nění předsevzatých plánů, brzkého a vítězného 
příchodu do Zlaté Prahy. Také prapor, který 
přivezl, byl při té příležitosti všem ukázán. Byl 
těžký, hedvábný, na jedné straně bíločervený 
s vyšitou českou korunou uprostřed, na druhé 
straně červenomodrobílý. Znaky zemí českých 
a Slovenska byly vyšity na prapor do rohu poz
ději. 

Bylo pozorovat, že všecky ovládlo jisté po
hnutí. Družinníci prohlíželi si svůj vojenský pra
por s opravdovou úctou a vzhlíželi k němu jako 
k budoucímu svědku jejich slibu a přísahy, že 
vykonají předsevzatý úkol a ženeustanou, do
kud prapor ten nedonesou osvobozenému ná
rodu do svobodné vlasti. Byla to pro všecky 
radostná chvíle, která mocně vystupuje z udá
lostí té doby plné nadšení, idealismu a citu, kdy 
srdce a mysl tak rády se rozezvučely smělými 

plány, vřelými vzpomínkami a pevnými, tehdy 
ještě nezklamanými nadějemi. A Vladimírskou 
Horku vzpomínají také proto tak rádi, že. tam 
bylo nejen místo pro cvičení prvních českých 
vojáků, ale že tam se po prvé skláněli před 
svým praporem, symbolem i zástavou. 

Dne 28. záři bylo ve všech ubikacích družin
níků jako v úle. Od nejčasnějšího rána bylo 
všecko na nohou, všichni se čistili, upravovali, 
strojili, aby bezvadně mohli přistoupiti k váž
nému a důležitému úkolu a dobře zapadli do 
slavnostního rámce, se kterým přísaha byla 
spojena. Na SoHjském náměstí, pod mohutným 
pomníkem ukrajinského rebela Bohdana Chmel
nického a v září zlatých paprsků, odrážejících 
se s věží sofijského soboru, shromáždily se roty 
Družiny, utvořily velký, pravidelný čtverec a 
byly připraveny k historickému okamžiku. 
V čele, u velitele, stál se zahaleným ještě pra
porem bratr Jaroslav Hejduk, starý, šedivý 
praporečník, Ze soboru za třepetavých zvuků 
hrajících zvonů a zvonků vyšel vážný a dlouhý 
průvod kněží a zpěváků v záplavě ornátů a ko
rouhvi a stanul ve středu čtverce, na místě, 
pokrytém velkým kobercem. K nim připojili se 
representanti místních vojenských částí s ve
litelem kyjevského vojenského obvodu generá
lem Chodorovičem v čele, starosta města, gu
bernátor, člen dumy poslanec Maklakov a mnozí 
jiní a skupina představitelů Českého komitétu. 
Také celá česká kolonie kyjevská a krajané 
z českých osad volyňských byli přítomni slibům 
svých vojáků. Sofijské náměstí naplnilo se obe
censtvem, které přišlo podívat se na čechy-o 
dobrovolce, které dobře znalo a které mělo 
rádo. Odvážná drobotina obsadila směle blíz
kou vysokou kašnu i pomník Chmelnického, aby 
nepřišla o vzácnou podívanou. 

Počaly se dlouhé obřady zatloukání zlatých 
hřebů a svěcení praporu, který byl položen na 
podstavec, pokrytý nějakým církevním rou
chem. Posvěcený první český, vojenský a re
voluční prapor, nesen praporečníkem za asi
stence stráže a adjutanta Družiny kolem celého 
čtverhranu rot, vesele vlál svými krásnými bar
vami, hudba hrála slavnostní l'ochod a družinníci 
vzdávali mu po prvé čest s úctou a s přesností, 
jen jemu náležející. Pak přistoupeno k spo
lečné přísaze, kterou přečetl velitel Družiny a 
dobrovolci zdvižením prstu slibovali věrnost a 
poslušnost ruskému caru. Oficiálně českého ná
roda a vlastí vzpomenuto nebylo. Po přísaze 
důstojníků, kterou provedli společně, držíce 
rozvinutý prapor v rukou, přicházeli k němu 
jednotliví družinníci a na znamení opravdovosti 
a pochopení učiněných závazků líbali kříž a 
evangelium, umístěné pod ním, a měli se do
tknouti prsty í praporu. Nebylo však ani jed
noho, který by jej vroucně nepolíbil a tím ve
řejně nepotvrdil, že přisahá také svému národu 
a že pro něj a za jeho lepší budoucnost přísahu 
a slib složiL Všichni cítili vážnost chvíle a také 
chápali, že jsou navždy zavázáni pracovati 
k osvobození svého lidu všemi prostředky a 
položit třeba i život cestou k vítězství. Nebyla 
to touha po dobrodružství nebo chorobná ná-

kaza nadšení prvních chvil válečné doby, která 
je přivedla na Sofijské náměstí, ale bylo to jistě 
přímo dějinné poslání všech, aby dali a vybu
dovaH pevný základ budoucímu velikému a 
slavnému vojsku československému. Osm set 
bylo těch nadšenců i s kolonisty českými, rus
kými poddanými, kteří přišli z celého Ruska 
do Družiny z vlastního přesvědčení, bez veške
rých záruk, opustivše dobré a namnoze zname
nité existence, často i své rodiny, aby šli všichni 
jako řadoví vojáci sloužit svému národu. Bylo 
v tom jistě mnoho odvahy i obětavého idea
lismu. 

Po přísaze jednotlivců byly proneseny po
zdravné řečí všemi vysokými hodnostáři a byla 
slyšet vřelá, vzácná slova povzbuzení a vY,slo
veny pevné naděje v uskutečnění velkých, Ce s
koudružinou předsevzatých úkolů, zvláště od 
řečníka za české organisace na Rusi dra Von
dráka. Byly to opravdu velké, nezapomenutelné 
okamžiky, které se v životě přítomných, možná, 
jen jednou vrátily, a to tehdy, když po cestě 
kolem světa stanuli ve svobodné Praze a krá
čeli pozdravováni Václavským náměstím, před 
staroměstskou radnici a pomník mistra Jana 
Husí a postavili se vítězně na místě největšího 
našeho pokoření. Byla-li to ve čtrnáctém roce 
největší chvíle naděje, byla ve dvacátém jediná 
chvíle v životě, která je naplnila tak velikým 
štěstím a radostí. 

Když družinníci časně ráno dne 28. záři 1914 
vycházeli k přísaze, mrzelo je i ediné to, že byl 
takový pošmourný, sychravý den. Nežli se však 
obřady a přísaha ukončila, prosvitlo slunce, ozá
řilo radostně vyrovnané řady, jako by jim žeh
nalo na dalekou a trnitou cestu. K velké radostí 
pozorovali dobrovolci, že nad hlavami jejich 
vznáší se a krouží odvážně sokol, což všichni 
vítali jako dobré znamení, že úkol Družiny se 
zdaří. Byla v tom snad veliká dávka pověrči
vosti, ale i té příhody bylo pak mnohokráte 
vzpomínáno a poutal se k ní kus naděje, když 
kruté zklamání zasévalo červa pochybnosti. 

Aby bylo ukázáno, jak Družina pokročila ve 
vý'cviku, provedl ji velitel před hosty slavnost
ním pochodem. Náčelník kyjevského vojenského 
obvodu vyslovil procházejícím řadám pochvalu 
a naprosté uspokojení nad výkonem a celým 
sebevědomým vystoupením dobrovolců. Však 
tehdy po prvé a opravdu s nadšením přechá
zeli družinníci kolem všech, plni vědomí, že od 
toho dne isou zcela přijati do řad vojska veli
kého ruského národa, se kterým půjdou k zá
padu, přes pole utrpení - k slávě vzkříšení, 
samostatnosti svého státu. 

Tím však slavnost nebyla ještě ukončena, ne
boť družinnici nemohli si odpustiti, aby nešli Ky
jevem, jeho krásnými ulicemi, aby neukázali 
všem, jak jsou rádi, hrdí a odhodláni. Hudba 
Družiny hřměla Vladimírskou a Fundukleiev~ 
skou uHcí, rozsáhlým Kreščátikem a dobrovolcl 
šli, pozdravováni nesčetným obecenstvem, ve
sele zdravíce na všecky strany. 

Druhého dne všecky noviny psaly dlouhé a 
nadšené referáty o přísaze, jako slibu "Družiny 
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vítězství nebo smrti", o českém národě a o úko
lech dobrovolci předsevzatých, 

Tak se počala veliká pohádka, Od toho dne 
prošla řada válečných let, ač družÍnníci tehdy 
byli u sebe přesvědčení, že budou do Vánoc 
1914 jistě doma v Čechách a na Moravě. Kdo 
dnes vzpomene, jakým utrpením a strádáním 
byly vykoupeny ty slavné konečné výsledky! 
Ty z nich, kteří přežili to všecko a dočkali se 
splněni tehdejších nadějí, pojí uspokojivé vě
domí, že vykonali tenkráte svoji povinnost a 
dali bratřím, kteří přišli pak k nim přes válečné 
fronty, možnost, na základech, které oni polo
žili, stavěti tu slavnou dobu pozdější, vyvrcho
lenou velkolepou anabasí sibiřskou a společ
ným úspěchem - naší samostatnou republiku. 
Cestami odboje. lll. Jaro.slav čižmár. 

S lov á c i tJ r i k O I í S k e "D r U ž i 11 y". 

V 70.-80. rokoch bolo Rusko pre Slovákov 
tým, čím v posledné časy Amerika, Z macošskej 
vlasti sem utiekali sa mnohí, aby zarobili skyvu 
chleba a obľahčili život svoj a život milých 
svoj ich. Mozoľne zarobený groš s času na čas 
posielali alebo sami nosili svojim rodinám. Za 
celý čas sťahovania trvale osadilo sa v Rusku 
len niekoľko rodin. Pred samou voj nou počítalo 
sa tu Slovák ov už len okolo 600 duší. Starobu 
stráviť a hlavu skloniť Slováka od jakživa ťahá 
do rodnej víesky, do posvatnej zeme ... 

PočetnejšÍa kolonia bola vo Varšavej počítala 
asi 100-120 duší a za svoje národno-politické 
stredisko považovala "Varšavskú česko-slo
venskú besedu", ktorej stanovy a vnútorný po
riadok boly upravené i vzhľadom na Slovákovo 
Besedu mažme považ ov ať vabec za prvý česko
slovenský spolok v pinom smysle tohoto slova, 
kde sa nie len hlásala, ale aj uplatňovala česko
slovenská vzájemnosť a bratstvo. Odznak Be
sedy bol český lev a slovenská Tatra, Fatra, 
Matra, nad ktorými skvela sa svatováclavská 
koruna. 

Hned v prvých dňoch vypovedania vojny Be
seda stala sa veľmi vážnym činiteľom v živote 
varšavských Čechova Slovákovo Vzala totiž na 
seba ochranu záujmov našich krajanovo Horliví 
pracovnící spolkového výboru, bratia Husák. 
Machýtka, Luňák a Vendřich, svolávali časté 
porady členstva, na ktorých sa Češi a Slováci 
rozhodli: zostať v Rusku a nedať Rakúsko
Uhorsku ani jedného vojáka. Rakúsky konzulát 
začal sice protiagitáciu, ale marne: ani j eden náš 
člen neopustil Rusko. Ked som z poverenia Be
sedy naše rozhodnutie oznámil varšavskému 
"oberpoHcmejstrovi", žiadajúc od neho ochranu 
našich krajanov, nazval náš skutok vlastizradou 
a pohrozil, že nás ako "AustriakovH vyšle na 
Sibír, Že sa tak nestalo, dakovať mažme len 
gubernátorovi varšavskej pevnosti a okolia, 
generálmajorovi Turbínoví, ktorý na moju inter
vendu v mene Besedy vzal nás pod svoju 
ochranu. 

Medzi tým vojna bola už v prúde a po našich 
resolúciach nasledovaly skutky. Naviazali sme 
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styky s Kyevom, Moskvou a Petrohradom a za
čali sme nábor do Družiny. 

Slováci - naučení už z domova piete k Rusku 
a čakajúci spásu jedine od neho - začali vstu
povať do ruskej armády (do Volyňského pluku, 
do 1. streleckého). lch počet bol nevel'ký a snád 
nezodpovedal percentu Slovákov, nachádzajú
cích sa v Rusku. Aj stými, ktorí sa behom času 
dali preložiť z ruských plukov k nám, bolo nás 
pri kolíske Družiny 16. Počet malý, ale pre toho, 
ktů pozná dušu nášho rudu, dostatočný. Húf
nejší vstup do Družiny zamedzovaly u jedných 
následky duševnej maďarizácie z domova a tým 
ubité povedomie, u druhých nevera vo víťazstvo 
našej vecí a nerozhodnosť, a žiafbohu, u nÍekto
rých i materializmus, odvolávanie sa na svoje 
obchody a rodinné pomery, ktorý v mnohých prí
padoch tarasil cestu i našim šuhajom s mladist
vým zápaľom a boj ovnou náladou, 

lnáč ale vo všeobecnosti slovenský živel 
v Rusku s naším hnutím súcítil, s naším progra
mom súhlasil, pochopil spolupatričnosť a vzá
jomnosť československú a všemožne nás duševne 
i hmotne podporoval. Musím vyzdvihnúť meno
vite moskovských Slovákovo Čiastka ich bola sice 
sdružená okolo spolku "tudovíta štúra" - ma
j úceho iný program, iné spósoby k dosaženiu 
našej slobody, ale majúc na zreteli jedine blaho 
svojho národa, i on índirektne prispel k šireniu 
slovenského povedomia. 

Spomienky na tie prvé začiatky sú pre nás 
Slovákov, ktod sme hned pochopili ducha času, 
dosť trpké ... 
Cestami odboje. HI. Jozer Országh. 

• 
R O Z věd k a Jan a S y r o V é h O. 

(Výňatek.) 

Rozvědka byla ustanovena na noc s 18. na 
19. ledna (st. st. - to jest na noc s 31. ledna na 
1. únoraj pozn. kron.}. Sbor částí byl proveden 
brzy zvečera a již o 18. hodině celý oddíl vyšel 
na podnik. K 23. hodině byly části rozestaveny 
na cestě ke kótě 77 před ruskými -okopy podle 
vypracovaného plánu a očekáván nepřítel. 

24. hodina, očekávaná s napjatou netrpělivostí, 
prošla klidně: nepřítel nepřišel, ač bylo zjištěno, 
že tou dobou konal rozvědky pravidelně. Když 
bylo asi ještě hodinu čekáno marně, prap. Sy
rový se rozhodl, že vezme 9 svých rozvědčíků a 
půjde na Krivuchu ke kótě 77, aby vyšetřil, co 
se děje u nepřítele. Na žádost velitele ruského 
oddílu praporčík Syrový dovolil, aby se roz
vědky zúčastnili také Rusové a přibral jich 
k svým rozvědčíkům 57 (které štábní kapitán 
vybral za nejlepší). 

Celá partie vyšla asi o 1 hodině dne 1. února 
ke kótě 77. Naši šli vpředu, Rusové byli v záloze 
a střední dozor (hlídku, pozn. kron.) vedl náš 
rozvědčík Mik. Klíh. Úmyslem prap. Syrového 
bylo, obejíti kótu na severu a východu a se se
veru napadnouti nepřátelskou zastavu. Asi ve 
150 krocích od cíle prap. Syrový dostal hlášení, 
že isou ve sněhu čerstvé stopy od značné partie 
nepřátelské, která asi nedávno přešla na sever 
k ruským okopům. 

Situa.ce byla taková: V 150 krocích od nepřá
telské posice bylo s prap. Syrovým 9 jeho roz
vědčíků (5 přímo u prap. Syrového, 2 poněkud 
dále 'Vlevo, 2 vpravo) a velitel ruského od
dílu, zmíněný štábní kapitán. Rusové byli asi 
300 kroků za naším dozorem (hlídkou) dále na 
severovýchod. Rozkaz prap. Syrového byl: jeho 
rozvědčíci půjdou s ním po stopách nepřítele na 
sever, Rusové se obrátí, změní frontu na západ, 
aby chránili pravý bok československých roz
Vědčíků, a na dané znamení bude nepřítel spo
lečnými silami přepaden. S tímto rozkazem ode
šel štábní kapitán k svému oddílu, stojícímu vý
chodně od nepřítele. 

Prap. Syrový postupoval se svými rozvědčíky 
ihned na sever po stopách nepřítele, ale sotva 
učinil 20 kroků, ozvala se se strany, kde stáli 
Rusové, prudká střelba. Praporčík Syrový při
kázal zalehnouti, očekávaje hlášení od Rusů. 
Hlášení přišlo, ale smutné: nepřítel nastupuje 
na Rusy, kteří couvají. 

Ústupem Rusů na pravém boku naši se octli 
v pasti. V týlu dráty, na levém boku nepřátelské 
okopy, na pravém nepřítel a před nimi nepřá
telský řetěz, který uslyšev střelbu, vracel se 
zpět na jih. U praporčíka Syrového bylo pouze 5 
lidí, levý i pravý dozor neměl spojení. Zbýval 
boj na život a na smrt. Rozkaz prap .. Syrového 
byl stručný: každý zalehnouti na nejlepším 
místě k výstřelu a připraviti všechny patrony! 
A již se objevil nepřátelský řetěz v čele s důstoj
níkem. Dobře mířenou ranou padl první a za ním 
několik nepřátelských vojínů, překvapených ne
očekávanými výstřely. Rozpoutala se ihned pře
střelka, ve které nepříteli se ukázala pomoc: 
bylo viděti druhý řetěz, hustší a delší. Současně 
četař Kašpar hlásí poslední "obojmu" (náboj ni
cová svorka; pozn. kron.). Situace byla kritická. 
Zjištěno, že kromě zbytku patron je ještě 
6 bomb. Bylo jich využito. Nepřítel zakolísal a 
v tomto okamžiku prap. Syrový uslyšel polské 
velení. Neztratil duchapřítomnosti: zavelel 
polsky sám, tak dobře, že nepřítele úplně po
pletl; napravo v nepřátelském řetězu se utvořila 
velká mezera. Toho právě chtěl prap. Syrový 
dosáhnouti. V okamžiku se svými 5 rozvědčíky 
vyřítil se utvořenou mezerou a probil se se svými 
beze ztráty. Teprve u ruských okopů dostal hlá
šení, že jeden z jeho rozvědčíků - O 1 i v e
r i u s - z levého dozoru zůstal na bojišti 
(pravý dozor odešel s Rusy) j ihned se vrátil 
s ostatními k místu srážky, .avšak raněného bratra 
OHveria již nenašel. Byla to jediná ztráta, .za 
kterou nepřítel draze zaplatil; několik desítek 
mrtvých leželo na bojišti; nepřítel nestačil všech 
ani odnésti. Naši přinesli dó.1ežité zprávy. Podle 
stejnokroje ubitých nepřátel a z papírů u ne
přátel nalezených zjištěno, že na úseku Haluzí 
stoiÍ korpus polských legionářů a že jsou ke 
korpusu přiděleny speciální výzvědné oddíly 
říšských Němců. Naši se vrátili k 9. hodině do
polední domů utrmáceni a vysíleni f ale rozvědka 
Jana Syrového byla zvěčněna. 

Jako historický dokument uveřejňujeme po
zdravný telegram, který zaslal po rozvědce ve
liten. 48, divise Br u s i lov, tehdy velitel 
8. armády: 
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"N áčelníku 48. divise. Vrchní velitel mi při
kázal, abych vyřídil od něho srdečné díky Če
chům a rozvědčíkům LargokagulcŮ1n s prapor
číkem Syrovým v čele za jejich znamenitý boj 
a zvláště poslednímu s jeho 4 vynikajícími hrdiny 
za zdařilou výplatu Švábům a Maďarům; prosí 
vyznamenat je důstojně a o vyznamenání prap. 
Syrového učiniti návrh přímo jemu. Udílím Če
chům ještě po kříži sv. Jiří a 10 rublů každému. 
Kříže vydejte ze své zásoby, seznam vyznamena
ných dodejte mně. 72.984." 

Prap. Syrový byl za rozvědku vyznamenán 
křížem sv. Vladimíra. 

Za svobodu. 1. 

N a v.ý z věd y d o R a k o u s k a. 
(Výňatek.) 

Schylovalo se již k večeru a mne schouleného 
na zemi zmocňoval se spánek po celé té denní 
útrapě, za níž nebylo odpočinku. Ale blízkost ne
bezpečí nedala mi přece jen usnouti a na konec 
posledním úsilím vůle jsem se zvedl a pokračo
val v cestě, maje hlavně na mysli najíti si ně
jaký úkryt k přenocování. Začínala se již silná 
listopadová chladna a vyhlídka na noc v lese 
v mém svrchníku nebyla nijak lákavá. Asi po 
dvou hodinách chůze začala se půda skláněti a 
měniti se ve svah. Prořidlým stromovím pozoro
val j sem před sebou údolí. Sešed ještě níže, 
uviděl jsem v údolí říčku a silnici. To mne za
razilo. Jak? To je dukelský průsmyk? Musel 
jsem se tedy přece uhnouti ze svého směru -
neboť mínil jsem projíti do Uher podél prů
smyku, boje se právě přecházeti průsmyk ;- ob
sazený i istě dobře Rakušany. 

Okolní terén však vylučoval možnost pokra
čovati s údolím paralelně i scházel j sem ostra
žitě dolů s úmyslem prozkoumati přece jen mož
nost, přeběhnouti říčky i silnice. Schovávaje se 
za keře a balvany, lezl jsem po břiše dolů. 

Na silnici vlevo se cosi pohnulo. 
Lezl i sem i eště níže. 
Na malé výspě nad říčkou jsem se zastavil. 
Do říčky pode mnou zbyly jen dva metry. 

Za říčkou hned byla úzká silnice a pak hned 
les. Vyměřoval jsem jako tygr tuto vzdálenost 
a vlezl jsem při tom za malý keř pro všechny 
případy. Dlouho jsem nemyslil. 

Na silnici vlevo se cosi pohnulo. 
Nastávalo již šero, ale v tom šeru mohl jsem 

rozeznávati dobře jezdce na koni. 
Rakouský dragoun. 
Jel krok za krokem, rozhlížej e se na všechny 

strany. V jedné ruce držel uzdu koně a v druhé 
karabinu o koleno opřenou. 

Nebyl sám. Za ním šly dva řetězy pěšáků po 
krajích silnice. Celá četa rakouské hlídky. 

Skrčil jsem se jak jen mohl k zemi, ale bez
listý keřík byl mi tak chatrným zákrytem, že 
mne musejí uvidět jak červa jeho řídkými 
halouzkami. 

Zmíral jsem. 
Četa šla pomalu krok za krokem. Vzdálenost 

k nim nebyla více jak padesát metrů. A tak přede 
mnou defilovali jako apoštolové na orloji tito 
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moji vrazi a Ja v tom okamžiku pevně myslel, 
že mne jistě všichni vidí, ale že to jen dělají, 
že mne nevidí a najednou že se všichni otočí 
a budou na mne střílet a za yteřmu že budu 
i ako řešeto. 

Tak nic nevykonat a zaniknout beze stopy 
v hloupé situaci - to je příliš, to je příliš! 

Silnice vinula se vlnovitě a Rakušáci jak zleva 
vycházeli, tak zase vpravo míjeli za keři a patou 
mého kopce. 

Jako přimrzlý k zemi sledoval jsem vytřeště
nýma očima posledního pěšáka v šedomodré 
uniformě, za nímž zase i el dragoun na koni. 

Zašlí. 
Neviděli! 
To snad není ani možno, aby mne byli nevi

děli! Pohlédl jsem upřeně vpravo. Tam byl 
malý domek a za ním v zeleni druhý. To byl po
čátek vesnice. Druhé nebezpečí! Což když někdo 
vyj de z toho domku? A což když vyskočím a 
zas někdo vyjde z ohybu silnice? 

Šero houstlo. 
Pode mnou šuměla dovádivě říčka s odlesky 

oblohy. 
Stačil ten pohled do těch kolébavých vlnek 

s ozářenými hřbítky a - v j eden ráz i sem &e 
vymrštil a vyhoupl se přes výspu do vody a 
v jednom mžiku skáče dlouhými skoky přelétl 
j sem říčku a silnici a vskočil do houští za ní. 
Jako zvíře, pronásledované na smrt, napínaje své 
poslední síly, běžel jsem do strmého kopce mezi 
stromy a houštinami, skáče a padaje až na samé 
temeno. Tam skočil jsem do houští a zůstal tam 
ležet, tak jak j sem dopadL Srdce mi bilo tak 
prudce, že ohlušovalo sluch, krev lomcovala 
spánky. Zatajoval jsem úporně dech, abych něco 
slyšel - neběží-li někdo za mnou a nehýbe-li 
se nic v okolí. Seděl jsem tak dlouho, až na
stala tma. 

Začalo mne zábsti do nohou - byly mokré až 
ke kolenům - pak celé tělo počalo mraziti a údy 
probíhalo zimniční chvění. Tento stav stával se 
nesnesitelným. Vstal jsem tedy a tápaje ve tmě, 
pokračoval jsem pomalu ve své cestě - směrem 
jižním, do Uher. šlo to pomalu ve tmě, nohy 
nesly mne i en ztěžka a třesavka nepovolovala. 
Scházel j sem znovu do i akési úžlabiny a jsa již 
téměř dole, zpozoroval j sem mezi stromy svě
télko. Chvíli jsem stál tiše, pátraje v okolí a 
obloukem blížil jsem se k světélku. Světélko vá
bilo, mámilo i přitahovalo. N eodolatelně pudilo 
mne cosi tam k tomu světlu, zmořené tělo se po 
něm natahovalo jako hladové dítě. Blížil jsem 
se, našlapuie měkce jako kočka, aby ani větévka 
nezapraskala. 

Přilezl j sem až k samé budově. 
Myslivna! 
Podlezl jsem <l.Ž k samé zdi a skulinou okenice 

nahlédl dovnitř. Byla to kuchyně. Seděl tam idy
licky u kamen muž v zeleném kabátě s výlož
kami, v bačkorách a pokuřoval z dýmky. Žena 
jakás stála u stolu a něco na něm ktichtila. 
U nohou pána ležel hnědý lovecký pes. Po 
voísku ani památky - všude jinde tma a klid. 

Pes začal být nepokojným, zavrčel, vstal a 
tlumeně zavyl směrem ke mně. Odskočil jsem 
od okna a vskočil znovu do houští. 
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To je nebezpečné, pomyslil j sem. A konečně, 
čeho se báti, nikde není vojska, zajdu do 
myslivny. Tuto noc bych venku i lstě nevydržel. 

Nahmatal jsem rukou okolo sebe na sebe na
rovnané kameny. Byla to podezdívka lesní cesty, 
která linula se nahoru. 
Chvatně vytáhl jsem svůj :revolver a doporu

čení ruského štábu divisijního a vstrčil do hlu
boké skuliny mezi kameny. 

Zamířil j sem do myslivny. 
Tu již slyšel jsem hlasitý štěkot psa a než jsem 

došel . ke vchodu, lesník vycházel již do pří
stěnku podívat se, co je příčinou psího štěkotu. 

"Dobrý wieczór, panie dobrodzieju," pozdravil 
j sem .uctivě "niemog bym tu u pana przeno
cowaé?" 

Lesník si mne zvědavě prohlížel a drže a okři-
kuje psa, procedil: 

"Niech pan idzie." 
Vešli jsme do předsíně. 
!fA zkad pan?" 
"Uciekam, paníe, przed Moskalami", zalhal 

jsem si, dodávaje svému hlasu nádechu utrpení. 
"Co pan mówi?" 
Zašli jsme do kuchyně. 
"Pan caly mokry!" vykřikl lesník, dívaje se 

mi na nohy. 
"Spadlem tu niedaleko do wody - taka éma, 

niczego niewidaé. Niech b~dzie pochwalony'" 
řekl jsem, pozdravuje ženu v kuchyni. 

"Až na wieki," odvětila zaleknutě. 
"Niczego mi nietrzeba," vysvětloval jsem na 

omluvu, "jeze-li by mnie tu pan zostawH kawa
lek miejsca do przenocowania". 

"Pan Polak?" zeptal se bádavě lesník. 
"Pól Polaka i pól Czecha - od Lwowa. Teraz 

tam Moskali í trzeba bylo uciekaé," vypravil 
jsem ze sebe, snášeje dobře jeho pátravý pohled. 

"A skad i dokad?" 
"Do Duklý." . 
"Tam niemožno - niepozwalaja - tam tyIko 

wojsko." 
"Naszi?" zeptal jsem se nerozhodně, vpravuje 

se násilně do situace, že teď naši - znamená 
Rakušani. 

"No a jak, naturalno že naszH" 
Lesník vedl mne vedle do pokoj e a jeho žena 

připravovala mi - tam umyvadlo. Svůj ranec 
shodil jsem v kuchyni na zemi a pes si jej zvě
davě oČuchával. 

Tohle je báječné, pomyslil jsem. Budu spát 
jako Bůh. Chtělo se mi všechny obi ímat a byl 
jsem veseL Vešel jsem znovu do kuchyně, abych 
si obul ~aloše Čižmarovy z mého rance a boty 
dal osušit - a zahlédl i sem, jak se dveře ven 
najednou pootevřely a jimi nahlédl muž - bez
pochyby hajný. Nabídl jsem hospodyni svůj čaj, 
aby mi jej připravila a ta chystala se mi na
bídnouti cosi z jejich večeře. 

Připravila mi talíř na stůl a já usedl, abych 
sňal své mokré boty. Mezitím lesník ptal se 
ještě s účastí na detaily mé cesty a bylo milo 
a blaze. 

Vtom se otevřely dveře a z přístěnku vešel 
rakouský důstojník s několika vojáky s puškami 
a lesklými bajonety. 

"Kdo je ten muž?" spustil německy. 

Lesník pohlédl na mne a já vstal. 
Všem bylo jasno. 
Přistoupili ke mně a obklopili mne lesem 

svých lesklých bajonetů. 
Důstojník vyjel na mne svou ostrou němčinou: 
"Máte u sebe zbraň?" 
"Nemám." 
"Prohledejte hol" 
Deset rukou přejíždělo mi najednou po těle, 

ohmatávajíce každý knoflík a převracejíce 
všechny kapsy. Poněkud jsem se zajíkl, když 
ruce přejely mi okolo pasu, kde jsem měl mapu 
ruského gen. štábu se zakreslenými rakouskými 
posicemi. 

Nic nenašli. 
Důstojník na mne znovu: 
"Zatýkám vás. Pokusíte-li se o útěk nebo něco 

cestou odhodit, budete ihned zastřelen." 
Náš poměr tedy byl zcela jasný. 
Sebrali mé věci a vystrčili mne ze dveří ven. 

Pohledem plným smutku loučil jsem se s kouřící 
večeří na stole. 

Jakmile jsme byli na silnici, vytáhl jsem 
z kapsy mapu ruského gen. štábu s označenými 
rakouskými posicemi a s'pustil ji podle nohy do 
bláta, stoupnuv na ni nohou, takže zmizela 
v tmavé řídkosti. Moji strážcové vzadu ani 
muk - tož já také nic. 

Po cestě snažil jsem se změkčiti situaci roz
hovorem. Vojáci byli Slovinci. Zkoušel jsem. je
jich slovanské vědomí, ale marně. Odpovídali 
německy a důstojník nás okřikoval. 

šli jsme zátopami bláta. 
Všude stráže, jimž důstojník sděloval hesla. 

Na mostech byla dvojí hesla. Procházeli jsme 
nekonečnou vesnicí. Marně j sem hleděl oriento
vati se, v jakou stranu jdeme. Z myslivny jsme 
vyšli malou lesní cestou - dosti krátkou, ihned 
!la silnicí a ve tmě nebylo mí možno zjistiti, zda 
I,deme právě oním místem, kde isem přebíhal. 
UdoU bylo s malými obměnami téměř všude 
stejné. Ponuré podzimní vrby křivily se všude 
stejně svými zoufalými černými rameny. Tma 
byla násilně tichá, jen voda v říčce nesměle 
$uměla. 

Ve vesnici vedli mne do několika chalup po 
mnoha vyptáváních a nikde nechtěli s námi nic 
mít. Byla to různá komanda. V jedné z těch 
chalup byla společnost rakouských důstojníků. 
Jakémusi veliteli hlásí náš důstoj ník, že chytil 
"podezřelého civila, který přebíhal řeku". V e
lítel mu odpověděl, že s tím nemá nic společ
ného, ale obrátil se ke mně, co jsem zač. 

"Čech." 
"Čech? Tady jsou nějací Češi," prohodil 

k ostatním několika důstojníkům. Těm to ovšem 
. nebylo nikterak příjemno setkati se s krajanem 

v. takové ~poj itosti , - j eden z nich však přistou
pll ke mne a vyptaval se mne, kdo jsem, odkud 
a kam. 

Zanaříkal jsem hořce, abych ho zvikla1. Začal 
j~em ner~?sně vyta~ovati z tlumoku jakési pa
pIry a seslty, ukaZUje mu to, strkaje mu to pod 
samý nos, "aby se přesvědčil, aby viděl aby se 
jen podíval, že jsem docela slušný' člověk, 
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obchodní akademik z Prahy, s kteq<m si osud 
zle zahrává". 

O~ra~el v ruce kalendářík Průmyslové banky, 
ktery Jsem mu podal - využívaje každé 
maličkosti. 

"Podívejte se, to je kalendářík Průmyslové 
banky v Praze - to přece snad víte, jste-li 
z Prahy, že to dostávají jen klienti této banky. 
Můj otec tam má účet. Utíkám z Ruska domů. 
Mám rodiče v Praze. Jel jsem tam jen tak skoro 
na výlet. Zastihlo mě to tam tak nešťastně. Co 
může být samozřejmějšího než to, že utíkám 
z Ruska. No, pánové, co je na tom divného? 
Prosím, tady mám dokonce pas, na který jsem 
jel do Ruska!" 

Mezi důstojníky ticho. 
Oklepávají cigarety a tupě hledí do stolu. 
"Was will der Mensch? zainteresoval se 

velitel. 
Dů:,?tojník mne provázející nevhodně připo

menul: 
"Tento civil utíkal přes řeku. Při prohledání 

mého úseku nalezl jsem jej v myslivně." 
"To je nesmysl, nikam jsem neutíkal. Přes 

řeku jsem šel, ale voda je studená - nebúdu 
ta1!l přece v ní stát jako svatý Jan křtitel." 

Sel i sem asi příliš daleko. 
Důstojník Čech sklapl notýsek Průmyslové 

banky, který celou tu dobu nechápavě držel 
v ruce rozevřený> a prohodil: 

"Tady se nedá nic dělat, to se musí vyšetřit. 
To není naší věcí, musíte k polnímu soudu. 
Fiihren Sie mn zu dem Arrestanten-Hauptmann." 

Boty sklaply, bodáky se zaleskly zas okolo 
mne a rána do zad obrátila mne ke dveřím. Ne
měl jsem ani dost času zastrčít všechny svoje 
"důkazy nevinnosti" do tlumoku a již jsme byli 
zas venku. 

Chlad, tma a chlad, hrdlo zúžené lítostí - to 
vše mnou zalomcovalo venku na silnici a i á za
padal do bláta, kolísaje se mezi osmi němými 
strážemi. 

šlí jsme dlouho. 
Ani nevím, kde opustili i sme vesnici, nevím, 

jak dlouho jsme šli. Vše kolem mne splývalo 
v temnou mlhu: krajina, vzpomínky, čas - jen 
nohy namáhavě zapadaly do bláta. 

Zastavili se. 
Před námi stála vysoká budova bez oken -

asi stodola. Vstrčili mne dovnitř - pak po ja
kémsi žebříčku nahoru na půdu. Světélko vysko
čilo ze tmy a já uviděl celou plochu pokrytou 
spícími vojáky. Někdo zaklel pod mýma nohama 
a se zavrčením obrátil se, zakuklený v pokrývce. 

Dole pod schody jakýsi rozhovor. 
Odměřený rozhovor. Sklapování bot, údery 

pažeb o podlahu, zaskřípání dveří. Pak někdo 
vylezl nahoru se světýlkem, s kterým mi zajel 
do tváře a cosi zabručeL 

Pak ještě jednou hlasitěji totéž. 
Platilo to asi mně, ale já nerozuměl. 
Instinktivně však ulehl jsem na zem, tam, kde 

jsem stál. To bylo asi, co ten muž chtěl, neboť 
poodešel - sedl si na zem a zapalóval si dýmku, 
zatím co já svlékal mokré boty. S rozkoší jsem 
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létu do Kyjeva. Excelence, prosím abyste 
oznámil imperátoru, že ísem vždy s raďostí plnil 
s~ou ~ovínnost p'ro cara, víru a vlast, a abyste 
pusobll u mocnare k podpoře mých studujících 
sester za účelem dokončení studií í k podpoře 
mých žijících rodičů. 

Umírající pro cara, víru a Rusko 
Antonín Grmela. 

Jar, 'Wersfadt: Přerod. J. 

Dopis rodičům při vstupu 
do České družiny.*) 

Nejdražší rodiče! 

. ~nad jest t<:. p.oslední dopis, který Vám po
"dam. V StUPU)1 Jako dobrovolník do českého 
~~~u, který se organisuje v Kyjevě. Proč tak 
Clmm, myslím, Vám bude lehko uhodnouti. 
Mohl bych ~~d~ti n~ .. ,Kavkaze pěkně v teple, 
bez nebezpecl, Jako Zl)l druzí, ale mě táhne tam 
ne snad touha po dobrodružství nebo slávě 
?aopak, cosi mí povídá, že se živ nevrátím --.: 
Jest tu něco jiného, čím jsem nucen k tomuto 
k!"oku. Je to čest, sokolská čest, a ta musí 
zustat neposkrněnou - vidím, že jest to boj 
za svobodu nás Čechů, a to by bylo opravdu 
hanba, abych já, jakožto člověk poslaný sem 
do Ruska na prokopávání ledu jisté ruské hráze 
vůči Slovanstvu vůbec, nám pak zvláště abych 
zůst~~ doma a nepomohl, byť to stál~ život, 
v bOJl za svatou věc. 

T ~evÍ1~, co se nyní u Vás děje, ale jak se do
Vl dam, Je to strašné hlavně v českých plucích. 
~ožná, že u Vás už leckdo nežije, snad Frantík, 
Jako bývalý voják, také, dostal-li se do Srbska, 
anebo někam jinam, není mezi živými - hrozné 
o,kamžiky - zvláště pro nás Čechy, kteří mu
Slme pomáhat svým vrahům. 

Mohu se s Vámi jen tímto způsobem rozlou
čiti. Děkuji Vám za vše, za celý žívot, jímž mě 
provázely. Vaše ~od1itby. Neplačte, padnu-lij 
b.uďte h::dl na mOJI smrt, smrt cti, již vyžádala 
Sl za obeť - svoboda uhnětené vlasti. 

Přikládám prodlužující pojistku pojišťovací 
společnosti na život - původní pojistka jest 
uložena v Brněnské učitelské záložně kam 
!~~~ dlužen 200 K. Nevím, vyplatí-li Vám po
jlsťovna celých 2000 Ki jeť doba taková že 
nevíš, co se stane, zvláště s takovými podn'iky, 
ale v každém případě se o to starejte. 
Posledně Vás co nejsrdečněji zdravím, jakož 

i všechny u Vás doma - bratry, isou-li živi 
i všechny sestry. ' 
Buďte zdrávi! 

Váš 

Jekatěrínodar, 18. (31.) VIII. 14. 
Josef. 

Dr. Josef Kudela: Denik plukovníka Švece. 
Památník odboje 1923. 

*) Tento dopis dostali rodiče Ševcovi a,ž po válce, 
v roce 1919. 
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R O Z k a z vel i tel e 4 8. p ě š i d i V i s e 
při odchodu prvé půlroly 2. roty České družiny. 

(27. XI. 1915.) 

..... "S!avná první půlrota 2. roty České dru
zmy v cele se svým chrabrým velitelem pod. 
poručíkem Cejpem přišla k divisi dne 3. března 
t. r. Vytvořivší se situace dne 1. dubna t. r. 
donutila půlrotu odejíti z divise k pracím na 
frontě důležít~jší. Dne 1. července t. r. půlrota 
znovu vstoupIla v řady naší divise a byla u ní 
s ma~ou přestávkou (celkem 3 dny) do té chvíle. 
~race ,hrdinn~ch dobrovolníků a zvláště jich 

n:unavneho ve!ltele podporučíka C e j p a, kte
r~mu bezprostredn~ pomáhal mladší důstojník 
pulroty, praporčík S v e c, přinesla mnoho cen
ných a pravdivých zpráv o rozložení činnosti 
i manévrech nepřítele proti nám stojídího čímž 
v značné míře ulehčovala divisi její' práci 
v v těžké a trpké dny. N e zří d k a, dík y 
v c ~ s n Ý m, c. e r: n Ý m z p r á vám půl rot y, 
unl k a 1 a d 1.v 1 s e z vel m i těž k é s Í
t u a c e. PIu k y d i v i s e pod 1 e z p r á v, p ř i
n e sen Ý ch o r o z 1 o žen í n e pří tel e 
~ ~ a v n Ý ~.i ~ e s kým i r o z věd č í k y, m Í
r 1 1 y s v u Jut o k v ž d y d o s I a b i n n e
přít e 1 e a v Ý s led k e m j i ch ú t o k ů 
byl a m a s a z a jat c ů a k u lom e t Ů. 
Louče se nyní s půlrotou, těším se nadějí že 

moje stálé žádosti a prosby znovu ji přivedou 
do řad divise. 

Z ceI~ho srdce ~ěkuji K. J. C e j p o v i a jeho 
pomocmku J. V. S e v c o v i za jejich práci ve 
prospěch drahé nám vlasti. 

Chrabrým dobrovolníkům-rozvědčíkům kteří 
v dané době dovedou získati potřebné ~právy 
a ve chvílích odpočinku dovedou rozumně po
baviti sebe í druhé, své srdečné "spasibo". 

Velitel divise, generál-major 
Ti m č e n k o." 

Za svobodu J. 

"Dne ~2. srpna r. 1915 přišla k mojí divisi 4. rota 
bývalé Ceské družiny, nyní Československého 
pluku. Jsouce přiděleni k divisi do 6. února 
r. 1906, t. j. po 6 a půl měsíců. Češi zúčastnili 
se mnohých, téměř nepřetržitých bojů, které 
měla divise v době ústupu našich armád. Potom 
za zimní kampaně udatná 4. rota účastnila se 
č~nně mnohých a riskovaných rozvědek, pod
mkanÝ,ch útvary divise na několika posících, 
které Jsme museli za zímu vystřídati. 
Zvláště nezapomenutelná je pro divisi vý

zvědná činnost Čechů v době našeho přebývání 
za řekou Styrou, na posíci k západu od So
běščic, kdy pro bojové podmínky, které žá
daly tajného pobytu divise v tomto rajoně, plu
kovní rozvědka buď vůbec se nemohla konati, 
nebo se konala ve velmi omezené míře. Tedy 
celá tíha těžké výzvědné práce v lesnaté a mo
čálovité krajině proti nepříteli bdělému a ostra
žitému spočívala na bedrách Čechů a t u t o 
p r á c i o n i v y k o n a 1 i s k věl e. P r a c u
i í cen e ú n a vně, boj ují c e v e dne 
v noc i, z í s k á v a i í c e t y dra hoc e n n é 
z p r á v y o t e r é n u, n e pří tel i a jeh o 
p o s i cích, n a z á k I a d ě k t e r Ý ch j e-

dině bylo možno vypracovati plán 
bu d.ou c í čin n o Stl, Češ i pří nes 1 i n a
š i m voj s k ů m t a k o v ý pro s p ě ch, í a k Ý 
muze přinésti jen práce těchto 
ch r a b r Ý ch a u dat n Ý ch voj í n ů, p 1 a
n o u cích vře 1 o u 1 á s k o u k s v é z o t r o
č e n é v 1 a s t i a pln Ý ch t o u h y dob ý
vat i j í s v o bod y í z Ta v o v~ ě ť. s. v é h o ž i
v ota. Děkuji Vám, drazl Cest. Dlvlse nezapo
mene Vaší práce, Vaší krve prolité společně 
s naší krvL Kéž nejsou marny Vaše oběti a 
kéž jsou tím základem, na kterém bude budo
vána budoucnost Vaší vlasti. Ať žijí svobodné 
Čechy! Nazdar! 

Jménem služby děkuji srdečně veliteli roty 
podporučíku L i c y n s k é m u a mladším dů
stojníkům praporčíku Víl í m k o vV i ~ prapo~
číku S y r o v é m u. Chrabrým Cechum mOJe 
"spasibo" ("díky"). 

V elítel divise, 
generál-major svity Jeho Veličenstva 

N o v i c k i j." 
Za svobodu 1. 

Čes k á .d r u ž i n a V d o k ume n t e ch 
r a k o u s k :ý ch š t á b ů. 

Kdy se dověděli ve Vídni o boji, jejž pro 
osvobození československého lidu z národní 
poroby začali na Rusi českoslovenští vlastenci? 
Zprávy o utvořeni České družiny šly veřejně 
ruským tiskem a o národním odboji českoslo
venském na Rusi věděli ve Vídni jistě právě 
tak, jako nikdy nebylo Rakousku tajno proti
rakouské smýšlení širokých mas celého česko
slovenkého národa - hned s počátku války. 

A Rakousko naprosto nechtělo býti shoví
vavo k "rebelantskému" národu, který ani po 
naučení, jeho.ž se mu dostalo v době po Bílé 
hoře, ani po persekucích všech vídeňských 
absolutistíckých i parlamentárních vlád, nedo
vedl se naučiti loyálnosti k Habsburkům a ra
kušáckému patriotismu. Sotva byl odražen 
první nápor ruský k československým zemím 
pod Krakovem, na českých hranicích, na 
Ostravsku, houkly k~tanské výstřely popravu
jící právě den před Stědrým večerem prostého. 
českého dělníka, vlastence z lidu, Josefa Kotka, 
protože na schůzi jakéhosi konsumního spolku 
mluvil "velezrádně" proti Rakousku. "Sebevě
domé" Rakousko trestalo bestiálně několik slov 
prostého českého člověka z lidu, trestalo bez
ohledně a krutě, nelítostně odkopávajíc Kot
kovu ženu, která šla prosit o milost... Bylo 
jasno mezi Rakouskem a československým ná
rodem: 
Běda národu, ozve-li se! Běda 

vše m jeh o syn ů m, k t e ř í d a jím 1 u v i t 
nebojácně hlasu svého svědomí! 
N e bud e š e tře n o n i k (). h o a nič e h o. 
A niž i v otů, a n i rod i n, a nim aj e t k ul 
P obě I o hor s kýt r i u m f 1 i e ch ten s t e i n~ 
s k Ý ch dra g o u n ů s e z n o v u ch y s tal 
v trh n o u t i v n e š ť a s t n o u zem Í, n e-

. b o. ť v ý k ř i k y p r v n í ch s e o z val y, b a 
"o h a v n á r e b e li e" o d v á ž i I a s e už 

pozdvihnoutíprotihabsburskému 
t r ů n u p r v n í p o v s tal e c k é bod á k y! 
Téměř v témž týdnu, kdy na Ostravsku umírá 

Kotek, generál pěchoty von Kovess, velitel XII. 
rakouského armádního sboru, podpisuje dne 
29. prosince r. 1914 pod č. 390/5 vlastnoručně 
tento rozkaz svým divisím (16. a 35.): 

Výpovědmi zajatců bylo zjištěno, že v rus
ki~h vojscích jsou české oddíly, které se sklá
dají ponejvíce z rakouských Cechů, ale také 
z Čechů, kteří jsou snad ruskými státními 
občany. 
Některé tyto oddíÍy jsou s'estaveny z tak zva

ných "dobrovolníků" - to jsou zběhové, kteří 
bojují nyní proti svým vlastním druhům. 

Tito "dobrovolníci" isou prý označeni tím, 
že mají na okrajích svých nárameníků bělo
modré pásky. ,Podle výpovědí jiného zajatce 
nosí prý také na okraji čepic červenou pásku, 
a voienský štítek na čepici je podložen červe
ným suknem. 

Zajatci ruských pluků 43. a 44. vypověděli, 
že u každé roty jejich pluků je několik českých 
dobrovolníků (rakouských státních občanů). 

Oddílů českých dobrovolníků se prý používá 
v prvních střeleckých liniích. 

Bud i ž c o n e j d ř í v e zj i š t ě n o, j s o u-I i 
meZi zajatci až dosud vzatými 
Češ i; i s o u-I i to r a k o u s k o-u her š t i 
stá t n í o b č a.n é; buď t e ž i a k o vel e
zrádci ihned Po.praveni podle 
s t a n n é hop r á v a. S r u s k ý nt i stá t
ními občany musí býti jednáno 
j a k o s e z a jat c i, ale buď t e ž c o n e j
d f í v e odd ě 1 e n i o d o s t a t n í ch z a
j a t c ů a z v 1 á š t ním i tra n s por t y o. d e
síl á nim i n i s t e r s t v u vál k y." 

Je zřejmo, že ruští zajatci nedali Rakušanům 
informace právě přesné, ale rakouské štáby 
isou se svými rozkazy proti "velezrádcům" 
ovšem pohotově ihned. Ostatně těm z dobro
volníků České družiny, kteří na frontě Dunajce 
pronikají v přestrojení do týlů rakouských vojsk, 
nehrozí jenom tato smrt "velezrádců". Mezi 
rakouskými dokumenty, zachycenými samými 
dobrovolníky České družiny na frontě 3. armády, 
nalézáme rozkaz generála jízdy Bohma, velitele' 
2. rakouské armády, ze dne 11. ledna 1915, č. 1853: 

"Dávám na vědomí rozkaz nejvyššího velitele 
op. Č. 6117 ze dne 11. ledna. 

Příslušníci ruské armády opětovně používají 
rakousko-uherských stejnokrojů, aby oklamali 
hlídky a menši naše jednotky, které pak bývají 
obklíčeny oddíly, připravenými v záloze. 

Podle řádu ustanovujícího zákony a zvyky ve 
válce na souši § 23 je zakázáno nenáležité 'po
užití vojenských odznaků a stejnokroje ne
přítele; podle § 1 platí zákony, práva a povin
nosti, jen pro ty osoby, které válečné zvyky 
(ius belli) zachovávají. 

S Rusy, přestrojenými do rakousko-uher
ských stejnokrojů, nebudiž tedy jednáno jako 
s vojíny a nebuďtež bráni do zajetí, nýbrž buďte 
na místě zastřeleni. 

Budiž ohlášeno ihned všem podřízeným 
armádním sborům, jízdním a vozatajským di· 
visím a armádnímu doplňovacímu velitelstvL" 
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Nejdůležitější dokument byl však zachycen 
lIla jaře r, 1915 u 4, rakouské armády, Její ve
litel polní maršálek-poručík B. K r a u s s vy
dává pod č. 1957 dne 30, dubna r. 1915 bri. 
gádníkovi generál-majoru S z e n d e tento 
rozkaz: 
"Č e š t í z běh o v é. 
S k u pin ě S z e n d o v ě. 
Z výpovědí zajatců byló věrohodně zjištěno, 

že u většiny ruských pluků jsou oddíly, které 
jsou utvořeny z českých zběhů, Tyto oddíly 
mají 20-40 lídí. 

J a k již jed n o u bylo o zná m e n o, 
tyto oddíly konají pouze výzvědné 
s 1 u ž b y a d o sáh 1 y i i ž prý v Ý z n a m
D. Ý ch ú s p ě ch ů, pře pad a i í cen a š e 
pol n í str á ž e a n a šev Ý z věd n é o d
díl y, 
Těmto českým oddílům velí čeští důstojníci 

k Rusům přeběhnuvší. 
Při výslechu zajatců buď obrácen na tyto 

okolnosti zvláštní zřetel a podezřelí zajatci 
buďte odesíláni do štábu armády. 

Z a d o pad e n í čes k é hod ů s t o j n í k a
z běh a, vel i tel e t a k o v ý ch čes k Ý ch 
odd í 1 ů, bud e v y pIa cen a p r é m i e 
5000 k o run." 

Tímto rozkazem dostává se České družině 
a jejím hrdinným dobrovolníkům "uznání" 
z míst nejpovolanějších. Jinak ovšem honba, 
kterou uspořádaly rakouské štáby na dobro. 
volníky české družiny, skončila se naprostým 
fiaskem. Rakouské hrdinství dovedlo dobývat 
nejlepších a nejjistějších triumfů u svých váleč
ných soudů: nad svými bezbrannými na milost 
a nemilost vydanými slovanskými občany, nad 
nešťastnými slovanskými obětmi rakouské vá
lečné justice, habsburské mstivosti a nenávistné 
zpupnosti. . . Za svobodu J. 
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P r a tJ o r V I á. 
"Prapor vlá, 
v srdci plá 
vlasteneckých citů zář, 
kdo jsi Čech, 
zapuď vzdech, 
hrdě povznes svoji tvář, 
svobodu 
národu 
nese jeho chrabrý syn, 
za Bílou 
za horu 
pomstu nepřátelům svým. 

V srdci zpěv, 
v ruce zbraň, 
vlast svou proti vrahům chraň, 
jazyk svůj 
mateřský, 
svatá práva otců braň, 
pouta sraz 
v jeden ráz, 
jimiž spoután český lev, 
jeden pás 
poutá nás 
s Rusem, vždyť jsme jedna krev. 

Vlasti chrám, 
září nám Praha, pomník slávy Čech, 
jdeme již 
k Tobě blíž, 
nesem pozdrav bratrů všech, 
Rusů říš 
srazí tíž, 
kterou nese národ náš, 
hrdá buď, 
Čechie 
chrabré ještě děti máš." 

Za svobodu J. 

A U g U S t i nK m O šek. 

Tragická smrt tohoto legionáře-hrdiny nebyla 
dosud zaznamenána a teprve nedávno pátráním, 
které řídil záhřebský československý konsulát, 
zjištěny byly velmi zajímavé podrobnosti truch
livého případu, v nichž rýsuje se nám postava 
zesnulého razvědčika České družiny v přísných 
obrysech bojovníka, umírajícího radostně a hrdě 
za velikou, překrásnou myšlenku politického, 
sociálního a mravního osvobození národa. Pře
devším několik střízlivých osobních dat. 

Augustin Kmošek narodil se dne 24. prosince 
1889 v Lauterbachu u Litomyšle, kamž byl také 
příslušný. Odveden byl v roce 1910 a sloužil 
u 98. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě jako prostý 
vojín. Byl svobodný a povoláním mly n á ř s ký 
po moc n í k. Dne 24. prosince 1914 u Rieglie 
v Karpatech upadl do ruského zajetí a ihned 
vstoupil do řad České družiny. S počátku konal 
pilně rozvědky. V květnu byl však poslán se 
svým praporem do zákopů na úseku gorlickém, 
kdež v boji utrpěl zranění a upadl do "zpět
ného" zajetí. Jako zajatec byl poslán do Pešti 
a po vyléčení odevzdán velitelství zajateckého 
tábora v Dunaszerdahély. Poněvadž neovládal 
dostatečně ruského jazyka, vydával se za 
Ondřeje Boberova, Poláka z Varšavy. Nějaký čas 
pracoval v ~edné budapeštské továrně, později na 
stavbě silnice Bělehrad-šabac. Odtud byl po
slán na polní práce do Slavonie na panství bar. 
Guttmanna v Orahovici. Zde se ho zmocnil ne
klid a rozechvění, neboť zatoužil po bratřích 
z Družiny. Rozhodl se tudíž k útěku. Avšak dne 
1. srpna 1916 byl v lese nedaleko Osijeka čet
nickou hlídkou zadržen a odevzdán místnímu ve
HtebtvÍ, které nařídilo soudní řízení podle stan
ného práva. 
. A zde počíná se mužné hrdinství Kmoškovo. 

Nejenže nesnažil se uchovati si svoje inkognito, 
nýbrž radostně doznal í svůj velezrádný čin, 
odmítaje polehčující okolnosti, které byly by 
mu bývaly přiznány, kdyby byl využil náznaku 
lži anebo lsti. Rozsudek proto zněl: trest 
smrti provazem. Poněvadž však delinkvent 
žádal, aby byl prostě odstřelen, byla poprava 
vykonána "prachem a olovem". Stalo se tak 
uvedeného dne ... 

A nyní v stručnosti přihlédněme k protoko
lární výpovědi dra Hugona Kona, obhájce ve 
věcech trestních v Záhřebě, který při přelíčení, 
konaném dne 12. srpna 1916, Kmoška hájil a po-

sléze doprovázel na místo justifikace. Dr. Kon 
sděluje v podstatě toto: 

Dne 11. srpna byl jsem vyzván telefonicky, 
abych převzal obhajobu muže před náhlým sou
dem, obviněného na podkladě § 327 voj. trest. 
Lákona. Odmítl jsem asistovati při takové justi
fikaci. Teprve na prosbu soudce, který mi po
volil rozhovor s obžalovaným, převzal jsem tuto 
trapnou povinnost, doufaje, že se mi podaří pro 
nejistotu o totožnosti obžalova
n é h o případ protáhnouti do té doby, než bude 
umožněn řádný soud. Augustin Kmošek činil na 
mne dojem uzavřeného, citově založeného člo
věka, u kterého rozhodovalo více srdce než 
chladný rozum! Ovládal češtinu i němčinu. 
V dětství přestál tyfus, za války byl prý rov
něž nemocen. Se zvláštním pohnutím hovořil 
o nejmladší sestře. Tuším, že měl sed m s o u
r o z e n c ů ... Projevoval přiměřenou inteli
genci, dobrou pamět a vnímavost. O místních 
a časových poměrech dával přesná udání. Po
něvadž jsem chtěl obhajobu založiti na faktu, 
že t o tož n o s tne 1 z e pro k a z o vat i v Ý -
p o věd í o b žalo van é h o, n e 1 z e-l i j í 
i i n a k z j i s t i t i, naznačil jsem Kmoškovi, jak 
by si měl počínati a jak vojenský zákoník jeho 
činy kvalifikuje. Rekl jsem mu výslovně, že je 
jeho lir o m á n" velmi pěkně vymyšlen, že však 
on není Augustinem Kmoškem, poněvadž jsem 
přesvědčen, že je Andrej Boberov, jemuž se 
prostě znechutilo zajetí. Milý Boberov stál 
kdysi v Rusku na stráži v zajateckém táboře, 
kde se seznámil s Kmoškem, od kterého se do
věděl některé rodinné podrobnosti. Ale Bobe
roví se nelíbí v zajetí a nyní chce si ulehčiti své 
postavení tím, že se vydává za Čecha -
Kmoška. ,. Tak isem s ním hovořil. Avšak ku 
podivu! Kmošek nechtěl vypomoci si tu mojí lží, 
ani tehdy, když jsem mu jí přímo - což jako 
obhájce isem nikdy neučinil - na ř í d i 1 ! Roz
hodl jsem se tedy, že se pokusím právě se 
zřením na tento příznačný moment otřásti před 
soudem hodnověrností obžalovaného. Marně. 
Přelíčení vedl aktivní auditor ndp. dr. Richard 
Sommer, objektivní právník, který ponechal 
každému delinkventu úplnou svobodu obhajoby, 
jestliže přímo nestydatě nelhal. Přísedícím byl 
jakýsi žid z Prahy, na jméno se nepamatuji. 
Soudní síň byla přeplněna. Veřejný žalobce 
opatřil si v místní posádce jakéhosi šikovatele, 
který měl Kmoška agnoskovati tvrzením, že prý 
s ním sloužil v Dalmácii. Snažil jsem se ihned 
vsugerovati Kmoškovi, že se "svědek" mýlí, že 
onoho člověka Kmošek nikdy neviděl. Žel, Kmo
šek nikterak nechtěl využíti metod obhajoby. 
Na otázky odpovídal klidně, rozvážně, souvisle. 
Články faktů vázaly se v drtivý řetěz viny ... 
Když jsem se ujal pak slova a jal jsem se sám 
klásti klientu otázku, Kmošek naprosto nepři
pustil, že se dostal ke Gorlici pod f y s i c
kým n á t 1 a k e m, že není onen, za něhož se 
vydává a tak podobně. Zádal jsem tudíž, aby 
mu byly otázky předneseny česky, zdůrazňuje, 
že obžalovaný nerozumí dobře německy, v kte
rémžto jazyce se přelíčení konalo. Ještě byla 
jiskra naděje na záchranu života, Ale i ta 

zhasla . . . když totiž přísedící přímo Kmoš
kovi řekl: V y n e r o z umí t e a n i dob ř e 
čes k y (l), prohlásil kategoricky, že jako ro
zený Čech ovládá dokonale jazyk mateřský! 
Bylo to přímo šílené hrdinství. Konfrontace 
Kmoškova s oním šikovatelem vyzněla pak zni
čujícím přiznáním skutečnosti. Rozsudek měl 
potvrditi velící generáL Sám soudce dr. Som
mer žádal o milost. Generál odmítl, odvolávaje 
se na Kriegsminísterium, a povolil pouze trest 
smrti zastřelením. Žádal jsem tudíž telegraficky 
hrad o milost. Rozsudek vynesen byl v pět ho
din; v sedm hodin měla se konati poprava. Mi
lost z Vídně odsouzence nestihla ... 

-pik.-

~ 

Prohlášení. československého 
voj s k a n a R U s i. 

Nadešla doba osvobození národů. Rusko, náš 
mohutný ochránce, svrhlo tyranské jho ger
manofilů a na rozvalinách absolutismu utvořilo 
vládu, opatřenou bezmeznou důvěrou nejširších 
vrstev lidových. Posíláme vřelé blahopřání a 
upřímný pozdrav bratrskému ruskému národu 
jménem všech čechoslováků, jak bojujících v řa
dách ruské armády, nebo pracujících na ruské 
státní obraně, tak i dosud strádajících v zaja
teckých táborech vinou staré vlády, která ne
dovedla využíti sil národa upřímně oddaného 
nejen své vlasti, Čechám a Slovensku- nýbrž 
i svému ochránci, velikému Rusku. Vítajíce no
vou ruskou vládu s M, V, Rodzjankem v čele, 
s nadšením projevujeme jí bezmeznou důvěru 
i pevnou naději v její pomoc. Přísaháme, že 
věrně a bez bázně půjdeme za svými prapory 
k vítězství nebo smrti! 

Bratří Čechové a Slováci! 
V tento historický a rozhodný okamžik v hlu

boké oddanosti k Rusku i jeho šlechetným spo
jencům, Anglii, Francii, Italií, Rumunsku, Srb
sku, Belgii, éerné Hoře a Portugalsku, opíráme 
se o jejích obětavou pomoc i účast a slavnostně 
prohlašujeme země koruny české, Čechy, Mo
ravu, Slezsko a Slovensko, za jednotný a nezá
vislý stát, ponechávajíce mírové. konferenci 
přesné určení hranic a státního zřízení. 

Uznáváme profesora T. G. Masaryka proza
tímním diktátorem samostatného českosloven
ského státu a Československou národní radu 
pod jeho předsednictvím za prozatímní vládu, 
které skládáme přísahu věrné služby. 
Čechové a Slováci v Rusku, pracující na státní 

obraně a jsoucí v zajateckých táborech, ihned, 
jakmile obdržíte toto prohlášení, připojte se zá
konitým způsobem k našemu rozhodnutí, pro
hlášenému ve jménu vlasti! 
Čechové a Slováci ve Francii, Anglii, ItaHi 

i Americe! 
Blahopřejeme Vám k blízkému uskutečnění 

našich odvěkých ideálů! Ať žije nezávislý česko
slovenský stát, ať žije náš diktátor, profesor 
T, G. Masaryk! 

Sláva velikému ruskému národu, jeho nové 
vládě, sláva ruským, srbským a českosloven
ským ozbrojeným silám! 
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náviděnými utlačovateli, musely míti zcela linou 
vojenskou psychologii. Po této stránce musela 
se také naše rozejíti s ruskou revolucí a jak je 
známo, také se rozešla, 

Stalo se tak zjevně v pátém měsíci ruské 
revoluce, v červenci 1917. V ruské revoluci od 
samého počátku lze pozorovati v základě dva 
mocné revoluční proudy, jeden uvědomělý, za
ložený na určitých a přesných programech stra
nických, druhý živelní, nespoutaný ani tradi
cemi, ani představou o tom, jak má býti uspo
řádán stát a společnost, a žijící věrou v nový 
světlý život. 

První z nich byl representován poHtick}'lllÍ 
stranami ruské revoluce (vyjímaje bolševiky), 
druhý kolektivem ruských lidových mas. První 
z nich v r. 1917 usilovalo brzký čestný mír, 
druhý o okamžitý a bezohledný. První chtěl 
z armády učiniti mohutnou organisační jed
notku, jež byla by s to, aby eventuálně př1.nutila 
svět k míru. Druhý viděl v této jednotce útvar, 
zděděný z carského Ruska. První usiloval uvě
doměle o armádu, jež by byla s to, aby provedla 
organisovaný, vojenský revoluční útok na ne
přítele, odmítajícího mír, druhý věřil nepříteli, 
bratřil se s ním a byl hotov nastaviti i druhou 
tvář, udeřil-li jej protivník v jednu. Kromě 
těchto dvou proudů byl tu ještě směr bolševický, 
který v těchto dobách s hnutím mas se solidari
soval, někdy dokonce i s nimi splýval a jich 
využíval ke svým politickým cílům. 

Tento protiklad v chápání cílů revoluce nutně 
musel vésti ke katastrofě, která ihned propukla, 
jakmile oficiální směr ruské revoluce pokusil se 
své ideje a cíle uvésti v život, jakmile dal roz
kaz k útoku na protivníka, jenž vyhýbal se ote
vřenému podání ruky k míru. Musel vésti k ni 
tím spíše, že první dočasná vláda knížete Lvova, 
ustanovená v době prvního revolučního nadšeni, 
propásla vhodný psychologický okamžik k ná
stupu, kdy jeho úspěch ještě podstatně mohl 
zabrániti rozkladu v armádě. Druhá vláda kní
žete Lvova, nastolená po květnových demon
stracích, stále jíž tváří v tvář množícím se pro
blémům vnitřní politiky (krise hospodářská, 
otázka agrární a dělnická), pracovala již v době 
rostoucího rozkladu v armádě, v době poklesu 
revolučního nadšení. Neměla síly a proto také 
ne odvahy zakročiti tam, kde státní či vojensk-sr 
aparát selhával. Neměla k ruce řádných vy
konných síl a její vyšší úředníci a generalita 
nedovedli se orientovati v nové situaci, jež byla 
jejich psychologii úplně cizí. Neměla také od
vahy k nutným radikálním sociálním přemě
nám, neboť příliš cítila se vázána teorií právni 
kontinuity á. příliš spoléhala na všemohoucnost 
ústavodárného shromáždění. Zázemí bylo ne
mocné· a armáda bez zdravého zázemí není s1-
lou, jež byla by schopna velkých činů. Byl uči
něn pokus pozvednouti úroveň armády a za
zemí přesvědčováním, rozohněním mas. úkol 
ten svěřen byl agitátorům, kteří mnohdy ne bez 
úspěchu jej plnili. Bylo užito i vlivu nejpopulár
nější osoby v armádě a mezi dělnictvem, a Ke
renský, ministr vojenství, byl poslán, aby SVOl: 

skvělou výmluvností odstranil překážky, jež se 
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stavěly v cestu ofensivě. Nadlidské úsilí bylo 
vynaloženo na psychologickou přípravu ofen
sivy. A úsilí to mělo také určitý úspěch. Myš
lenka nástupu v masách byla přijata místy 
s nadšením, místy aspoň bez zvláštního odporu. 
Zdálo se, že je naděje na povzbuzení ducha 
armády, podaří-li se aspoň na některém místě 
dosáhnouti úspěchu. Zdálo se, že podaří se pře
konati poraženeckou psychologii mas, zdálo se, 
že agitace proti nástupu vyzní na pIano. 

Zcela jiný vývoj mělo naše hnutí. Revoluce 
ruská je elektrisovala, nadšení neznalo mezí, a 
co vojáci brigády slavnostně prohlašovali Čechy, 
Moravu, Slezsko, Slovensko, Lužici a Kladsko 
za jednotný a nezávislý stát, zajatecké organi
sace přímo bombardovaly představitele ruské 
revoluce pozdravnými přípisy, žádostmi za 
uznání Československé národní rady s Masa
rykem v čele za vůdčí orgán, za povolení 
československé armády. Byl také podán nový 
důkaz schopností našich vojáků, dosažený 
6, rotou L pluku a zaznamenaný ve zprávách 
hlavního stanu, jenž roznítil v dobrovolcích a 
zajatcích touhu po činech. Dobrovolníků při
býv::tlo, brigáda postupně rozšiřována byla na 
divisi. Kyjevský sjezd odstranil spory a příjezd 
Masaryka dal sjednocenému hnutí konečně 
vůdce, jehož autorita byla nepopiratelná. Bylo 
usilováno o vytvoření armády a první krok byl 
k tomu učiněn jednak soustřeďováním rozptý
lených oddílů L brigády a přidělením tohoto 
celku zprvu k úderné skupině VII. armády, 
poté k 49. armádnímu sboru XI. armády, jednak 
zahájením náboru v řadách zajateckých. 

Již z tohoto suchého přehledu faktů je viděti, 
oč jednodušší byla situace v našich oddílech, než 
v ruském vojsku. Cíl pro nás byl jasný a o pro
gram nemohlo býti sporů, neboť pro tyto věci 
byl tu Masaryk. Nemohlo tu být také složitých 
otázek sociálních. Všechny ovládala jedna 
touha: jíti na nepřítele. 

Této touze mělo býti brzy učiněno zadost. 
Brzy po ustavení koaliční vlády konány byly 
sjezdy delegátů jihozápadní a rumunské fronty, 
na nichž měla býti připravena půda pro oferi.= 
sivu a které vlastně nutnost ofensivy samy 
měly zdůraznit. Resoluce v tomto smyslu tě
mito sjezdy a k tomu ještě ohromnou většinou 
byly přijaty. Že k ofensivě dojde, bylo jisté. 
Bude však úspěšná? Nezmění vojska v poslední 
chvíli svůj názor? To byly otázky, které zne
pokojovaly každého, kdo se blíže seznamoval 
se stavem věcí v Rusku. Byly to otázky mu
čivé a ještě dnes nelze se ubrániti vzrušení, 
čteme-li o těchto náladách Vzpomínky politic
kého komisaře jihozápadní fronty StankěvÍče. 
Pro ofensivu vyslovil se také první sjezd děl
nických a selských zástupců. Všechny přípravy 
po stránce formální byly dokončeny a z politic
kých a strategických příčin bylo nutno začíti 
ofensivu co nejdříve. Zbýval poslední a nejtěžší 
úkol, ofensivu provésti. 

Den nástupu určen byl na 28. červen a v týž 
den se začala také dělostřelecká příprava. Cílem 
nástupu, jehož se měla účastniti VII., VIII. a 
IX. armáda, bylo dobytí linie Lvova; VII. armáda 

měla prorvati frontu u Břežan a VIII. armáda 
měla postupovati ke lvovským posicím z jihu. 
Na břežanském úseku byly soustředěny hlavní 
armádní síly a u Břežan byla koncentrována 
mohutná dělostřelecká skupina, K jedenácté 
armádě, jejíž akce měla míti spíše demonstrační 
ráz, byla přidělena československá brigáda, sou
středěná od 20. června u městečka Jezernéj 
dne 1. července zahájen byl nástup, Úspěch jeho 
nebyl všude stejný, ale byl přece jen v celkovém 
úhrnu skvělý. Po dlouhé době opět byla pro
rvána nepřátelská fronta a již v prvých dvou 
dnech bojů bylo zajato 300 důstojníků a 18.000 
mužů; vynikající účast na něm měla také naše 
brigáda, která dostala za úkol zmocniti se pra~ 
vého křídla polokruhovitého výstupu nepřátel
ského opevnění, nazvaného Český nos, Než 
nechme mluviti o tomto boji jeho bezprostřed
ního účastníka Husáka: "Rozkaz k útoku byl 
dán dne 2. července v 8 hodin 15 minut ráno. 
Průběh útoku byl poněkud jiný, než jak se před
pokládalo. Nepřítel zběsile ostřeloval české po~ 
sice, bíl po reservách j ale že byly malé, nebylo 
velkých ztrát. Jedna četa 8. roty prvého pluku 
se svým velitelem podporučíkem Ševcem v čele 
vnikla první do nepřátelských zákopů a zasy
pala je ručními granáty. Za nimi ihned pronikl 
zbytek 8. roty a pak 7. rota a 9. a 10. rota tře
tího praporu, složené z nedávných zajatců. útok 
byl tak nevídaně rychlý, že ruské dělostřelectvo 
nestačilo zvyšovati přícel. S opožděním pouze 
několika vteřin přeletěly všechny ostatní roty 
vzdálenost 400-600 kroků mezi zákopy, úžasná 
prudkost jejich neznala překážek. Sami Rusové, 
mistři bodákového útoku, po boji prohlašovali, 
že tak strašlivého boje mUže proti muži dosud 
neviděli. Ztráty nepřítele byly hrozné ... 

Sotva se rozvinuly řetězy prvního pluku, již 
postupně, jak bylo plánem určeno, přecházely 
i roty druhého pluku k útoku ... Krajní rota na 
pravém křídle 2. pluku byla 10. Jakmile hoši 
vyrazili, zasypáni byli ohněm děl ... Nepřítel již 
zpozoroval smysl útoku a postupně počaly jeho 
baterie zasypávat ohněm okopy z pravého na
šeho křídla na levé ... 

10. rota a levé křídlo 1. pluku zachyceno bylo 
mimo to s boku ohněm kulometů z nepřátelské, 
kupředu posunuté posice. Vybraný oddíl bratři 
11. roty a roty 2. pluku, vedený poručíkem Ko
palem, uhodil na toto opevnění. Za ohně podlezli 
dráty, stráž posunutou kupředu zahnali a prud
kým náběhem za boje ručními granáty vzali 
opevněné hnízdo i se zajatci a kulomety. Rá
zem vyčištěna celá linie a 11. rota 2. pluku spo
jila se s levým křídlem 1. pluku. Tímto útokem 
zaskočena byla celá zahýbající se fronta ne
přítele před levým křídlem druhého pluku. 
Rychle postupující části 11. a 10. roty 2. pluku 
dostaly se úplně vzad nepříteli, který nacházel 
se ještě v předních okopech před frontou 1. pra
poru z: pluku. Útočeno bylo na ně zezadu a oni 
~ajímáni v překvapení po celých partiích. 

Staly se případy, že na postupující části 11. 
roty počal nepřítel střílet s boku i zezadu. 
Bylo třeba rychlé orientace. Kulomety střílely 
zpředu i zezadu. Jedna část bratří zůstala čelem 

proti nepříteli vpředu, druhá s křikem "hurá!" 
útočila na nepřítele zezadu. Tyto části, útočící 
náhle směrem opačným našemu postupu, mylně 
byly ruskými dělostřelci pokládány za nepřítele 
a zasypávány ohněm. Stříleli na ně Rusové í Ra
kušáci. K poledni sprchlo, prudkost útoku se 
tím však nijak nezeslabila. 

Zatím pravé křídlo brigády, totiž první a 
druhá rota 1. pluku, octlo se ve vážném nebez
pečL Byla "ve vzduchu" - vpravo byla díra. 
Finští střelci, kteří měli atakovati před Čechy, 
vůbec nevyšli z okopů a šli nerozhodně kupředu 
teprve na volání našich dobrovolníků. Nebez
pečný protiútok říšských Němců proti pravému 
křídlu pluku byl energicky odražen. Levé křídlo 
1. pluku a pravé křídlo 2. pluku, t. j. střed celé 
brigády, vnikalo jako klín do nepřátelské po
sice a probíjelo se do hloubky 4 km. Odtud po
mohlo odchodem pravému křídlu, které těžce 
pronikalo první kilometr do hlubiny, a vzalo 
společně útokem vrch Mogi1u, hájený Němci a 
M.aďary. Vrch ten měli atakovati finští střelci. 
Nepřítel byl překvapen tak prudkým útokem 
na místě, jež tak slabě obstřelovala ruská arti
lerie, a spolu neznámou dosud taktikou česko~ 
slovenských vojáků. Němci, Maďaři a Bosňáci 
byli drceni vlastními ručními bombami. Ra~ 
kouské kulomety byly okamžitě obráceny proti 
nepříteli a zabránily protiútoku. "Die weíBroten 
Teufel" byH nezranitelní pro děla 150 mm, která 
bila po reservách, jež u nás vůbec neexistovaly, 

Jedna linie padala za druhou: "nepřemoží
telní" Germánci našli své mistry. V druhé linii 
nad zemljankou rakouského velitele praporu 
byl nalezen tento německý nápis: "Kdo dobude 
těchto okopů, zničí Rakousko!" Jaký to symbol 
pro násl Kol třetí hodiny odpolední byly čtyři 
linie v rukou vítězů, kteří pronikli na 6 km do 
hloubky. 

Přes to však okopy od nepřítele vyčištěny a 
1. praporu umožněn pohyb vpřed. Vzati byli 
i zajatci před frontou ruskou, která hraničila 
s levým křídlem brigády. 

Na obou křídlech (zejména na levém) vytvo
řily se velké mezery. Do nich měla být vrženlll. 
ruská jízda, ale ta byla shromážděna na místě 
docela jiném. U nás takového průlomu neče
kali. Také posily ruské nepřišly včas. Hlídky 
došly až ku Godovu. Postup byl tak rychlý, 
že rakouští dělostřelci byli překvapeni právě 
u oběda a byli nuceni prchat bez plášťů a beze 
zbraně. 

Rakouské baterie, koncentrované v údolí před 
Godovem, byly vzaty ... 

Slunce již sklánělo se k horám, když vítězné 
oddíly počaly se zakopávat .• ; V ten čas také 
vyplnil mezeru na levém křídle brigády prapor 
3. pluku. Jar. Papoušek: Zborov. Praha 1921. 

P O hře bz bor O V S k :ý ch hr d i n iL 

Dne 5. července odpoledne měl se konati po
hřeh našich padlých bratří u Cecové. Dopoledne 
šel jsem si prohlédnout hrobku, jich poslední 
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příbytek. Chtěl jsem se naposledy ještě s mm! 
ro~!o~čiti. Při pohřbu očekával se velký nával 
vOlmu a pak hrobku zahrabou. Přišel jsem 
k hrobce. Byla asi dvanáct metrů dlouhá· pět 
metrů široká a přes dva metry hluboká. 'Slzy 
vytryskly mi z očí pří pohledu na padlé bratry. 
Zakryá~ené o~!eky, obličeje zakryté krví, zdálo 
se ml, ze vola,! o pomstu. Zajisté tito hrdinové 
těšili se na brzký návrat domů a zítra bude je 
krýti chladná země. Zítra je zasypou. Hochům 
nebyl dopřán návrat domů. Každý z nich vstou
pil do našich řad, aby vykoupil se zbraní v ruce 
naši drahou Čechii. Zdaž vykoupili tito hoši 
svou krví svobodu své vlasti? Někteří z těchto 
hrdinů le~í t~ s očima k nebi obrácenýma, jako 
by dovolavah se pomsty. Jiný má křečovitě za'. 
ťaté pěstě, jako by ještě v poslední chvíli chtěl 
smrtící zbraní zasaditi ránu nenáviděnému ne
příteli. U jiných jsou obličeje křečovitě se. 
mknuté, známka to bolesti v posledním tažení. 
~iní l~ží~ jako .. by klicI:t.ě spali a jako by byH 
sfastm, ze se JIm podanl0 zdolati nepřítele. 

Hr~zný tento pohled na naše padlé musil po
hnouh každým a každý z nás si v tomto oka
mžiku přisahal pomstíti tyto padlé hrdiny. 

"Ano, budete pomstěni!" zašeptal jsem tiše a 
odcházel jsem k našim zákopům. 

O třetí hodině seřaďovali jsme se k slavnému 
pohřbu. Náš český plukovní pravoslavný bá
fuška pronesl dojemnou řeč, v níž loučil se 
s padlými. Někteří z důstojníků promluvili k vo
jínům. Z mnoha očí kanuly slzy, mnohým bojov
níkům v tomto okamžiku svírala se pěst, 
v mno~é hlavě víří mocný hněv. Byl to trpký 
okamŽik, toto loučení se naposledy s našimi 
bratry v Cecové. 

Ke konci smutečního obřadu zahrála plukovní 
hudba naši krásnou hymnu "Kde domov můj 7" 
Ano, kde domov můj, pomyslil jsem si. Nám 
mnohým, kteří nyní jsme shromážděni kol této 
mohyl~, osud snad dopřeje spatřiti ještě naši 
domov mu, ale padlým bratřím nikoli. Však na 
Vás vzpomeneme, drazí hrdinové. Vzpomeneme 
na Vás při každé příležitosti a doneseme domů 
od Vás poslední pozdravy. I jiní lidé kteří ne
zúčastnili se bitvy u Zborova, a po letech bu
dou snad putovati Vaši krajané v tato místa, 
aby spatřili tu zemi, kde položili chrabří synové 
životy za svou vlast. 

Po ukončení hymny rozcházeli isme se jeden 
za druhým, když jsme po řadě hodili hroudu 
země na mrtvoly. Po pohřbu hrála kapela dole 
v kotlině u starého zbořeniště a naslouchala jí 
spousta našich hochů. Koncert však byl překa
žen několika ranami z děl. Nepřátelské šrap
n~ly rozervaly se přímo nad hudebníky, nezra
mly však nikoho. Hudebníci sebrali své nástroje 
a rozešli se do svých domovů. Střelba nepřá
telská hřměla, jako by dávala čestné salvy na 
počest padlým bratřím. 

Nikdy nezapomenu a nevymizí mi z paměti 
tento prostý pohřeb padlých u Zborova. 
Cesfami odboje. III. František Kříž. 

* 
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Pro f. M a s ary k čes k o s loven s k é 
st řel e c k é b r i g á d ě p o bit v ě 

u Z bor o Va. 

Bratři! 

S~o~ husitskou chrabrostí zjednali jste si 
~na~l .Ruska a celého spojeneckého světa; do
~azah !ste přátelům i nepřátelům, že náš národ 
Je navzdy rozhodnut domoci se své národní a 
po~~tické samostatnosti. Vaše činy na bojišti dá
vaJI pravý smysl požadavkům našich poslanců 
ve ,:ídeňsk~m parlamentě. Vy jste živý protest 
proh prohslovanskému a protigermánskému 
Ra~?uvs,ko-Uhersk~ a proti věrolomné dynastii, 
SpOjlVSl se proh právu, úmluvám a slibům 
s Němci a Maďary, především proti Čechům a 
Slovákům. Vykořenili jsme všichni poslední 
zbytky důvěry v dynastii a státníky, kteří se 
otrocky poddali pruskému všeněmectvL 

Vzpomínáme vděčně bratří, kteří padli v boji 
za svobodu a demokracii našeho a celého slo
vanského národa; vzpomínáme jich zármutku, 
ale hroznější je osud těch tisíců mučedníků, 
které ~atanská mstivost Vídně a Budapešti nám 
odp~avtla doma. Nezapomeneme nikdy těchto 
obeh. Nezapomeneme těch, kteří úpějí v rakous
kých žalářích, nezapomeneme těch které ra
k?uské ~?jenské a ~ivilní úřady stále ~ krutě pro
nasleduJ1. Komed1e s neúplnou amnestií na 
splátky nás nezmýlí. . 

Bratři, jsme s vámi spojeni v horoucím úsilí a 
neúnavné práci pro samostatnost našeho národa, 
jsme s vámi zajedno v mužném odhodlání při
nést každou oběť za uskutečnění našich národ:' 
nich ideálů - svobodné, nezávislé vlasti, v svo
bodné, nezávislé Evropě. Pryč každá nadvláda 
národů a třídy, pryč pruský miHtarism, pryč 
Habsburkové a jejich násilnický stát, živořící 
z milosti Berlína, jako předvoj pangermánského 
světového panství. Čechové, Slováci, vpředl 

T. G. Masaryk. 

* 
o našem pTá v u o d Ve t y. 

, .. HV posledních bojích na jihozápadní. frontě 
někteří těžce ranění bratři nemohli být odneseni 
a padli do rakouského zajetí: tím stala se otázka 
o mezinárodním postavení našeho vojska a ze
jména o tom, jak Rakousko-Uhersko by zachá
zelo s našimi zajatci, akutní. 

Český národ spojil se r. 1526 s Rakouskem a 
Uhry v personální unii jakožto samostatný stát, 
n~š národ, nebyl Rakouskem podmaněn, náš 

, narod zvohl Habsburky za své krále, měl s Ra
kouskem a Uhry společnou dynastií, nic více. 
Tento poměr trvá podle práva podnes, třeba se 
věrolonmé dynastii částečně podařilo proti 
právům a úmluvám zbudovat centralísovaný stát. 
Avšak representanti našeho národa zdvihli 
protest zejména proti císaři Josefu II., a od té 
doby národ náš je v boji s Rakouskem o svou sa
mostatnost Dynastie občas ustupovala, dala 
r. 1848 v dubnu českou ústavu a podporovala na 
Slovensku odpor proti Maďarům, r. 1870 císař 
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František Josef slavnostně reskriptem uznal 
historická práva českého národa a slíbil koruno
vaci jakožto znak a dovršení svého právního 
postavení jakožto českého krále .. Avšak Fra~
tišek Josef svému slovu nedostál, Jako nevyplml 
slib daný r. 1861 Slovákům. 

Dualismus z r. 1867 jest jen částečný návrat 
ke smlouvě z r. 1526. Císař nevyrovnal se s Čechy 
ani s celými Uhrami, nýbrž jen s Ma,ďary, jimž 
většinu uherských národů a zejména Slováky dal 
na pospas; dualismus jest přímo komplot Habs
burků s Maďary a Němci proti našemu národu. 
Němcům a Maďarům vydána většina slovanských 
a románských národů. 

Československý národ od zřízení dualismu 
vede boj proti Rakousko-Uhersku. Neuznal nikdy 
ústavní řády dualistického státu; čeští poslan
cové zahájili pasivní oposici, později při každém 
vstupu do společného parlamentu podávali 
protest proti rakousko-uherské ústavě. Tento 
protest platí také pro československé vojsko. 

Československý národ má plné právo zrušit 
smlouvu s dynastií, kdy tato smlouvám ne
dostává; má právo změnit formy své ústavy a 
má právo volit i své krále. V této válce, namířené 
v prvé řadě proti našemu národu a Slovanům 
vůbec, representanti národa jasně a určitě rekla
movali v centrálním parlamentě svá nezadatelná 
práva na samostatnost. Československý národ po
stavil se svým vojskem ze samého počátku proti 
této válce, věren jsa svému národnímu a slovan
skému programu; válka vyhlášena, aniž čeští 
vedoucí politikové byH vzati na poradu a čeští 
vojáci právem odpírali a odpíraj! účast v boji, 
sloužícím pangermánským cílům. Pangermánské 
JioHtice Berlína podařilo se úplně si pod činiti 
Rakousko-Uhersko, rakouský císař stal se 
loutkou výbojného militaristického pangermán
ského imperialismu, 
Československé vojsko je podle 

práva mezinárodního vojskem 
p r a v í d e 1 n Ý m, Náš národ je po právu sa
mostatný; proto spojenci v notě k presidentu 
Wilsonovi toto právo uznali, prohlašujíce takto 
československou otázku za otázku mezinárodní. 
Tvrzení Rakousko-Uherska, že tato otázka je 
pouze vnitřní, je nesprávné a neoprávněné, 

Z těchto právních důvodů čes k o s love n
s k é voj s k o, v e den é z a hra nič n í 
N á rod n í rad o u, pro hla š u jen e
loyální habsburskou dynastii za 
zbavenu české koruny a Slo
venska a vyhlašuje proti ní obranný 
boj. 

Prohlašuj eme: 
Čin í m e vše ch n y č 1 e n y h a b s b u r

ského a hohenzollernského rodu 
o d p o věd n ý.m i z o s u dun a š i ch z a
j a t c ů a p ři s ahá m e, ž e, d o k u d 
zná s jed e n z ů s t a n e n a z 1 v u, n a 
pro ti p r á v n i pop r a ven í n a š ich z a
jatých bratří odpovíme stejnou 
o d vet o u n a Něm cích a M a ď are ch. 
nám i z a i a t Ý ch; přísaháme, že neúprosně 
potrestáme rakousko-uherské a německé katany. 

(Toto prohlášení bylo přijato ve všech částech 
československých pluků.) 

Na jihozápadní frontě dne 28. září (11. října) 
r. 1917." 

Za svobodu. ll. 

* 
s O k O I i k O 1 O c Ú. 

Sokolí kolocú za hranicami, 
mDj biedny národe -
Ó, akí krásni sú synovia tvoji, 
keď sú na slobode! 

Sokolí rujú sa s krkavci, 
mój biedny národe -
ó, akí mocní sú synovia tvoji, 
keď sú na slobode! 

Sokol tvoj nejeden krváca, 
mDj biedny národe -
hoj, ale zvífazia, istotne zvífazia, 
keď sú na slobode! 

Sokolí zvHazia, istotne zvífazia -
a ty na slobode 
krásny a mocný sa vyšvihneš s nimi, 
mDj biedny národe! 

Október 1917. 
Šf. Krčméry: Kecl sa sloboda rodila. 

J O S e f S t a n ě k. 

J o s e f S t a n ě k se narodil dne 14. srpna 1818 
z rodiny chudého obuvníka v čísle 42 v Mikulo
vicích. Byla to chudá chalupa, bývalá kovárna, 
na samém konci vsi. Nežil v ní dlouho. Záhy se 
s rodiči přestěhoval do čísla 39, chaty, stojící 
na pastvinách, které patřívaly k zdejšímu pan
skému dvoru, za Marie Terezie a Josefa II. roz
dělenému. Zde prožil Staněk své mládí, odtud 
počal roku 1884 choditi do mikulovické školy, 
v té době čtyřtřídní. Jeho spolužáci a všichni, 
kdož se na něho pamatují, líčí Staňka jako 
chlapce slabšího, velmi tichého, velmi hodného 
a málomluvného. Vychodiv školu, vyučil se .Sta
něk oh chodníkem. Stalo se tak na popud míst
ního děkana. V mužných letech byl Staněk od
veden, Sloužil tři léta a stal se četařem. Na
vrátiv se z vojenské služby, marně hledal vhodné 
místo; i rozmrzel se, šel znova na vojnu a dal 
se aktivovati jako přesluhující poddůstoj
ník, Ale vydržel. v té službě jen rok: sotva se 
mu naskytla jiná existence, vrátil se do civilu 
a jako skladník v materiálním obchodě se oženiL 

žil sice v Praze, leč její velkoměstský ruch, 
. její zábavy a čilý život spolkový ho nelákaly. 
Byl povaha uzavřená, tichá, která nade vše pří
lnula k domovu. Ušlechtilá kniha spolu s dým
kou byla jedinou vášní Josefa Staňka. 

Až přišla veliká světová vojna, která ničíc 
kdeco, rozbíjela i pokojný život rodin. I Staněk 
hned po vyhlášení mobilisace musil z domova 
a po čtrnáctidenním pobytu v kasárnách byl 
poslán na ruskou frontu. 
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Jejích útrap nezakoušel dlouho. V noci na 
22. listopad téhož roku byl raněn šrapnelem do 
hlavy i levé ruky, a tak upadl do zajetí. ZtrávH 
čas v kterési nemocnici blízko fronty a odtud 
hyl poslán na Sibiř. 

Sibiř v té době o vojně takřka nevěděla bylo 
tam všeho dost, a tak v táboře v Om~ku a 
v Ťumeni, v nichž Staněk pobýval, bylo lze 
žíti v poměrném dostatku a spokojenosti, pokud 
ovšem o spokojenosti možno u zajatce mluviti. 

A přece Staněk dobrovolně odchází odtud, 
kde nehrozí mu těžké zranění, kde nepociťuje 
hl~du, kde má teplo a vlastní, byť ne prachové 
loze. Jde, on, člověk tichý, mírný, znova do vá
lečné vřavy. Tentokrát ovšem do armády česko
~.lovenské, do iegií. A není přece romantický 
J1noch, který by snad zatoužil po novém váleč
ném dobrodružství; je zralý, osmatřicetiletý muž 
a má v táboře dosti času, aby promyslil svůj 
krok do všech důsledků. Ví, že v případě vá
lečného neúspěchu Rusů a spoj enců vůbec bude 
míti navždy uzavřenu cestu domů, kde má 
skromnou, ale slušnou existenci, a kam touží se 
vrátit k rodině. Jako přesluhující poddůstojník 
poznal dobře vojenské předpisy a zákony; ví, 
co znamená vstoupiti do armády "nepřítele" a 
co ho čeká, padne-li do rukou Rakušáků či 
Němců. A přece jde! Jde tam, kam cítí, že 
musí jít, on, čtenář Jiráska, on, který, třeba bez 
většího školního vzdělání, nejednou se zamyslil 
nad historií vlastního národa. Jde. Z a p o v i n
nostL 
. Kdy se Staněk do vojska přihlásil, kdy a za 
Jakých okolností tam odejel, není mi známo. 
Ale jistě uplynul od přihlášky drahný čas, nežli 
byl do vojska zčl:řaděn, což se stalo dne 5. srpna 
1916. Bylo to v době, kdy původní Česká dru
žina dosáhla značného rozmachu. Již počátkem 
roku 1916 byla přejmenována naČeskosloven
ský střelecký pluk; a v květnu téhož roku počal 
se tvořiti pluk druhý, do kterého, k 3. rotě, byl 
Staněk zapsán. 

Oba tyto pluky, dohromady zvané Českoslo
venskou brigádou, nestály tehdy ještě na frontě 
jako samostatná bojová jednotka, nýbrž její roty 
operovaly na ohromném prostranství od pin
ských močálů až k hranicím rumunským, roz
děleny po jednotlivých ruských armádách. Čin
nost roty Staňkovy se pohybovala tehdy v ra
yoně řeky Sto chodu a města Kovelu. 

V noci. na 19. listopad konalo mužstvo 3. roty 
2. pluku spolu s oddílem ruských vojáků roz
vědku k vesnici Heleninu; od řeky Stochodu 
směrem na KoveL Při ní byl ruský oddíl, s nímž 
šel i Staněk, vojíny 1. německé divise (Bavory) 
zaskočen a zajat. Rusové se vzdali bez boje a 
při výslechu sami německé velitelství upozor
nili, že Staněk je "pán",*) austrijec. I odevzdaly 
německé soudní úřady Staňka, jakožto vele
zrádce, nejbližšímu rakousko-uherskému vojen
skému soudu, t. j. polnímu soudu rakousko-uher
ské 9; jízdní divise. (Ve 3. rotě 2. pluku do prů
kazu zapsali, že J. Staněk padl na rozvědce.} 

*) Tak nazývali Rusové Rakušáky, poněvadž slovo pán, 
jmenovitě od Poláků, často slýchali. 
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Mnohé podrobnosti o soudním řízení nad Staň
kem zachovala historii svědecká zpráva majora 
Kaplana, který byl k stannému soudu nad Staň
kem povolán jako tlumočník českého jazyka. 
Z ní je zvláště důležito svědectví, že Staněk 
hne d při P r v é m v Ý s 1 e ch u s děli 1 ž e 
j e pří s 1 u š n í k e m Čes k é dr u ž i n y.' Da~ 
~~ko ~ů~e~it,ější a závažnější je zpráva tehdej
s~ho dlVlSl)ll1ho faráře 9. jízdní divise A. Pospí
šIla Sny~í, působící~o v Jestřábí u Olomouce), 
~t~ra hCl podrobne poslední chvíle Staňkovy 
1 Jeho popravu ve vsi Jaj ně na Stochodě. 

"Já byl telefonicky volán k divisnímu veli
telství," píše tento svědek. "Tam mi sdělili, co 
se stalo, a že ať k Staňkovi jdu a ho zaopatřím. 
Staněk byl ještě u souduj šei jsem tam přímo 
a právě Staněk podpisoval svůj rozsudek smrti. 
Byl úplně při tom klidný. šel jsem s odsouze
ným do jeho žaláře. Byl oblečen ve známou 
prostou uniformu ruského vojáka, zarostlý plno
vousem, prostřední, štíhlé postavy. Seděli jsme 
sp~lu chvíli a ,POVídali si; věděl, že je konec, 
a ja mu pomOCI nemohl. Byl stále klidný, bledý 
ve tváři a chvílemi jím jako by zinmice zatřásla, 
a~ .. se okovy. ji~iž byl spoután, pohnuly. Rád 
ptlJal sv. svatostI. Vzpomínal také stále na svou 
ž~nu. Ptal jsem se ho, co by si přál. Přál si jen 
cIgarety a papír, že ještě napíše domů. Odmítl 
všecko, co jsem mu nahízel, pokrm i nápoj. 
V dopisu se ženou loučí se, ale nepíše, jaká 
smrt ho čeká. Chtěl jí asi ušetřit.""} . 

"Zatím došlo potvrzení rozsudku z Policze 
kde bylo velitelství brigády. Rozsudek potvrdii 
gen. Hauer, Maďar. V té době postavili také 
vojáci nedaleko, pár kroků od vězení, šibenici 
a rakev, kterou postavili u žaláře. Celá posádka 
v Jajně byla komandována, aby prý si vzala 
odstrašující příklad. Bylo už k 6. hodině večer, 
tma, a pro efekt museli voj áci zažehnout 
pO,cho?ně. Já byl pořád s odsouzeným v žaláři, 
a Jak Jsem mohl, těšil jsem ho, a chvílemi isme 
plakali oba. On však neplakal moc, jen seděl 
a slzy mu volně stékaly s očL" 

"Přišel žalářník, a že už máme jít. Staněk 
poklekl k malému okénku, položil hlavu na rám 
a modlil se? Vzpomínal? To ví Bůh sám, co v té 
chvílí bouřilo jeho dušL" 

"Žalářník mu sňal okovy a šli jsme. Vojáci 
všady okolo nás, ve čtverhranu, pochodně, ale 
jinak ticho, ani nikdo nehlesL Dlouho ta kří
žová cesta netrvala, ale Staněk už klesal, a 
cítil jsem, jak se, chudák, přemáhá. Jen ruku 
mi tiskl jako kleštěmi. Pod šibenicí stála lávka 
a na ní voják, Maďar, kat. Staněk došed, klesl, 
a já vedle něho a na kolenou isme se modlili 
Otčenáš. Modlil se hlasitě, hlasitěji než já, ale 
na konec ústával. Vždyť bylo to nad lidské síly, 
ta mučírna rakouské justifíkace!" 

"Vstal a vojáci ho postavili na lávku a já mu 
podal ještě kříž k políbení a cítil jsem, že chu,. 
dák je už napolo na jiném světě. Rozpřáhl ruce 
a zvolal hlasitě, že to všichni slyšeli: ,Sbohem, 

Hl V tomto dopise - patrně proto, aby ženu, kterou 
měl velmi rád, uchránil od persekuce - uznává své "pro
vinění" a o svém osudu praví velmi široce, že "následky 
se dostavily". (Pozn. pÍs.)t 
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moje drahá ženol' - A to byla jeho poslední 
slova - - několikrát sebou pohnul a - všecko 
bylo ticho - on - a my také. Já kle čel 
u jeho nohou a po m odl i 1 i j s m e s e za něho. 
Přišel lékař, konstatoval smrt, sňali ho a ulo
žili hned vedle do rakve - a kráčeli jsme roz
bředlým pískem ke hřbitovu z~ osadu," 

"Tam, na tak zvaném Heldenfríedhofě, vpředu 
nalevo, je pochován a hrob je opatřen dřevěným . 
křížem a nápisem." 

RudoU Robl. 

Boj e pod B a ch mač e m. 

Znamenal-li Zborov pro naše vojsko vítěznou 
bitvu, ve které první divise (tenkrát vlastně ještě 
brigáda o třech plucích) po prvé jako celek re
presentovala československé vojsko v řadách 
spojeneckých a tím naše zahraniční vojsko a čes
koslovenské jméno vůbec pokryla nesmrtelnou 
slávou, boje pod Bachmačem nerozezvučely sice 
svět ozvěnou slávy, znamenaly však boj neméně 
důležitý, rozhodující o samo bytí a nebytí na
šeho zahraničního voiska na Rusi. Boje pod 
Bachmačem byly boje arciergardní, těžké a 
úporné, zdržující sevřeni neúprosných chapadel 
německých armád od našeho armádního sboru, 
který pozvolna unikal v dlouhé řadě vlaků s míst 
ohrožených; boje ty umožnily hladké vyváznutí 
z moci nepřátel a znamenaly i zkřížení němec~ 
kých plánů: postup Němců do Ukrajiny byl 
značně zdržen a s našimi vlaky z Ukrajiny unikla 
i velká část materiální kořisti nepříteli z rukou. 

Krátce po uzavřeni separátního míru Ukrajiny 
s centrálními mocnostmi (9. II. 1918), kdy na 
rusko-německém bojišti s ruské strany téměř 
žádných vojsk již nebylo, zahájili Němci rychlý 
postup šesti divisemi do Ukrajiny směrem na 
Gome! a na Kyjev. Skupina koncentrující se 
v Gomelu měla za úkol směrem přes Bachmač, 
Lgov a Bělgorod zmocniti se železničních uzlů a 
znemožniti evakuací z Ukrajiny do Ruska. 

Postavení naší československé armády tou 
dobou bylo velmi choulostivé. Vzpomeňme jen, 
že první divise byla rozložena poměrně blízko za 
frontou v okolí osad Žítomiru, Polonného a Ber
dičeva, tedy na západ od Kyjeva a mohutného 
toku Dněpru, a druhá divise umístěna byla na 
Východ od Kyjeva i Dněpru mezi osadami Bo
rispolem a Pirjatinem. Spojení mezi oběma di
visemi bylo velmi obtížné a vrchní velitelství na
šeho armádního sboru správně chápalo nebez
pečí, tkvící v tomto odloučení za pohnutých dob 
tehdejších. Pomýšlelo proto s počátku, spojiti 
obě divise v území, kde tábořila první divise, ale. 
pod překotným a hrozivým vývoj em politických 
událostí od úmyslu toho upustilo a rozhodlo se 
spojiti obě divise v území na východ od Kyjeva, 

Události se však vyvíjely tak rychle, že rozkaz 
k odchodu první divise vydán pozdě. Zadní voj 
pěšky ustupujícího vojska dostižen byl výzvěd. 
nými německými obrněnými automobily (u Ko
rostyševa) a nucen s nimi svésti krátký, ale 
úspěšný boj, ovšem za cenu těžkých ztrát 
(3 mrtvi a 5 raněných - 1. pluku). Po namáha
vých pochodech prošly dne 1. března 1918 po-
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slední části první divise Kyjevem a přešly na 
druhý, levý (východní) břeh Dněpru. Téhož dne 
však byl již Kyjev obsazen Němci a nazítří, 
2. března,došlo ke krátkému, ale krvavému sra
ženi s nimi v boji o kyjevský most (5 mrtvých a 
14 raněných - 2. pluku). 

V té době druhá divise, koncentrovaná na 
Východ od Kyjeva, horečně sháněla soupravy 
vlaků, aby umožnila odjezd jak svých částí. tak 
i částí první divise, která pěšími pochody ustu
povala dále k východu před Němci, obsazujícími 
Ukrajinu. 

Vrchní velitelství původně zamýšlelo soustře
diti v okolí Pirjatina celý armádní sbor~ Když 
však Němci na Dněpru se nezastavili, na severu, 
u Gomelu, dokonce přešli na levý, východní břeh 
této řeky a odtud ohrozili týl ustupující naší ar
mády, rozhodlo vrchní velitelství posunouti kon
centraci armády dále k východu do rayonu 
Kursk-Jelec. Aby odjezd byl urychlen a usnad
něn, byla část druhé divise naložena do vlaků a 
dirigována k východu, část ponechána jako 
ochrana důležitých okrajových železničních 
uzlů - Grebjonky (5. pluk) a Bachmače 
(6. pluk) - onoho rayonu, ke kterému směřovala 
dvěma proudy od Kyj eva pěším pochodem první 
divise. • 

Již 6. března zjištěno, že německá vojska, sou
středěná v Gomelu, směřuj í vskutku rychlým 
postupem k jihovýchodu, podél železniční linie 
na Bachmač, naším částem do zad. 6. pluk svým 
3. praporem a 7. pluk rovněž 3. praporem mají 
za úkol krýti Bachmač před útokem Němců. 

Dne 8. března přední části onoho praporu 
7. pluku na sever od Bachmače narážejí na 
Němce a dochází k bojovému styku. Němci, 
jimž rychlý a snadný postup po trati byl zne
možněn, opouštějí vlaky a stálým manévro
váním (obchvaty) nutí naše slabé výzvědné části 
k postupnému opuštění stanic Měna, Makošino, 
Bondarevka, Doč. K večeru 9. března již ochrana 
na severní straně Bachmače se přiblížila na 
11 km k bachmačskému nádraží, do osady Čes
nokovka. Téhož dne na západ od Bachmače, na 
trati od Kyjeva, zjištěny rovněž nastupující síly 
německé. 

Situace se stává kritickou. Další ústup ochran. 
ných oddílů znamenal by ztrátu bachmačského 
nádraží a přerušení železniční dopravy k vý
chodu; první divise však dosud i e na pochodu 
od Kyjeva a teprve svými čelnými oddíly se při
bližuje ke stanicím Jična a Priluki, kde má na
stupovati do vlaku. Toho dne však na štěstí do
stavily se do Bachmače i 1. a 2. prapor 6. pluku, 
takže celý 6, pluk byl soustředěn k obraně 
Bachmače a vrchní velení bachmačského úseku 
převzal pluk. Červinka, velitel 6. pluku. 

l\la jeho rozkaz dne 10. března zrána na se
verním úseku zahájil kap. Kadlec se svým 3. pra
porem 7. pluku a s posilou dvou rot 6. pluku 
ostrý útok podél železniční trati k severu na sta
nici Doč, obsazenou Němci. 

Krvavý boj zuřil po celý den a s naší strany 
veden byl úspěšně, avšak veliké ztráty donutily 
konečně naše útočící řady se soumrakem přeru
šiti boj. Úkol však byl zdařile splněn, neboť 
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Němci po celé další dva dni na severním úseku 
chovali se zcela pasivně. 

Téhož dne na západ od Bachmače před němec
kou přesilou, blížící se od Kyjeva, ustupují slabé 
přední části ó. pluku a. zastavují se teprve ve 
vzdálenosti asi 8 km od Bachmače, když dosta
vily se na pomoc celé dva prapory 6. pluku pod 
velením štáb. kap. Krejčího. Útok Němců byl 
sice zastaven, úporný boj však trvaf až do ve
čera a byl rozhodnut v náš prospěch teprve do
sazením jednoho praporu prvního záložního 
pluku, který náhodou právě ve vlaku projížděl 
tou dobou od Jíčny k Bachmači v blízkosti bo-

. jiště. Němci i zde byli odraženi o několik desítek 
kilometrů zpět. Prapor 1. záložního pluku byl 
v noci vystřídán částmi 4. pluku (první divise, 
jež se začala již nakládati do vlaků), a pokra
čoval v přerušené cestě k východu. 

Dnem 11. března převzal velení obrany 
Bachmače pluk. Šiškovský, velitel 4. pluku; ope
race bojové řídil ovšem náčelník jeho štábu 
podpluk. Ušakov. Toho dne Němci na obou 
bachmačských frontách chovali se pasivně. Naše 
obrana držela se v severu as na 18 km (as 
uprostřed mezí osadami Dočí a Česnokovkoul, na 
západě chránila se vysunutými polními strážemi. 

Dne 12. března pokusili se Němci o útok na 
Bachmač od západu, byli však odraženi a 
sevřeni mezi 1. a 2. prapor 4. pluku. Od té doby 
na západním účastku Němci neprojevili již bo
jové aktivnosti; pravděpodobně zanechavše 
pouze slabou záclonu proti našim, přesunuli 
všechny své síly na účastek severní, neboť od 
tohoto dne účastek ten oživuje. 

Proto jeden prapor 4. pluku (1.) stažen se zá
padního bojiště do zálohy a jiný (3.) prapor 
téhož pluku, stojící dosud jako záloha na 
bachmačském nádraží, byl poslán na pomoc 
obraně . severního účastku. Tam ve velení zatím 
po zranění Kadlcově (10. března) vystřídali se 
velitelé 1. března Jungr (7. pluk), 12. března 
Homola (6. pluk) a nyní Vobrátílek (4. pluk). 

Zatím již od 10. března nakládaly se postupně 
a odjížděly k Východu vlaky první divise a od
souvány byly postupně i vlaky divise druhé, smě. 
řujíce jednak přes Grebjonku a Poltavu k Char
kovu, jednak, a to hlavně, přes Bachmač na 
Vorožbu a dále na Kursk nebo Belgorod. 
Poněvadž v noci na 13. březen zdálo se, že 

evakuace našich vojsk bude skončena, vydán 
rozkaz, aby jednotlivé bojové oddíly zahájily 
pod pláštěm noci ústup. Tento rozkaz musil 
však býti odvolán, když se ukázalo, že pro pře
plnění trati poslední vlaky první divíse nemohou 
odjeti až 13. března zrána. Když však během 
dopoledne skutečně projel í poslední vlak, a 
Němci na severním úseku bachmačské obrany za
hájili nový prudký útok,. byl na pomoc třetímu 
praporu 4. pluku, který zde zdržoval nápor ne~ 
přítele jíž jen se zbytky 6. a 7. pluku (hlavní 
části těchto pluků již byly vystřídány a odjely 
k východu), poslán ještě první prapor 4. pluku 
a velení se ujal por. teček. Vzhledem k tomu, 
že úkol obrany již byl vykonán, rozhodnuto ne
pouštěti se do vážného boje, nýbrž jen zvolna 
ustupovati a zdržovati střelbou nepřítele, aby 
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do večera se nemohl Bachmače zmocniti. Roz
hodnuti to bylo také vzorně provedeno: se sou
mrakem ještě odraženy poslední pokusy ne
přítelovy vniknouti do Bachmače, načež pod 
ochranou noci nasedly poslední zbytky naší 
obrany do vlaku a odjely za ostatními částmi 
našeho vojska Jt východu. 

Největší obtíže tohoto posledního dne nespo
čívaly v odpoutání od nepřítele, nýbrž od ne
zvaných spojenců, ukrajinských bolševiku. Tito' 
ustupovali s počátku před Němci bez boje, v pa
nice. kryjíce se za naše části. Když však naši 
začali brániti Bachmač, bolševické síly se osmě
lily a přijely, ač nezvány, na pomoc. Většinou 
byly to štáby bez vojínů nebo i drobné neukáz
něné oddíly ruské nebo oddíly ozbrojených 
internacionalistů-zajatců všech národností (i Ma
ďarů a Němci), na jichž pomoc ovšem naší ve
litelé se ani neodvážili Spolehnouti; při odjezdu 
našich posledních částí však tyto bolševické 
štáby osobováním si disposičního práva nad 
vlaky po evakuační trati působily veliké potíže 
a nepříjemnosti a nescházelo mnoho, že při od
jezdu posledních vlaků 4. pluku by bylo došlo 
k srážce s těmito nezvanými druhy ve zbrani: 

Zdá se, že i disposicemi těchto bolševických 
štábů bylo by namále došlo ke katastrofální si
tuací na trati Bachmač-Vorožba-Kursk a Vo
rožba-Bělgorod, neboť bylo rozkázáno, že 
všechny vojenské vlaky, odjíždějící k východu, 
mají se ihned obrátiti k Bachmači zpět, na 
pomoc. Vskutku také bolševičtí velitelé nádraží 
expedovali řadu našich vlaků, které ujížděly 
k Poltavě a Charkovu, aby odlehčily a uvolnily 
místo pro odjezd dalších vlaků, zpět od Poltavy 
a Charkova na V orožbu a Bachmač. Tím hrozilo 
úplné ucpání trati a lze děkovati jen ráznosti 
našich jednotlivých velitelů vlaků, kteří na svoje 
risiko a bez svolení dopravních úřadů odvrátili 
svoj e vlaky k Východu, takže ke katastrofě, zne
možňující odjezd, nedošlo. 

Ztráty bachmačských bojů byly znacne: 
padlých a nezvěstných 91, raněných přes 200. 
Nejkrvavější boj byl dne 10. března u Doče, kde 
ztráty utrpěné převyšují všechny ztráty ostatní: 
padlých a nezvěstných 54, raněných 88. Ztráty 
Němců nejsou nám podnes známy; byly však 
velmi značné. Zajímavo je, že proti naším slabým 
částem (obranou byly pověřeny 3-4 prapory, 
postupně různých pluků) bojů o Bachmač účast
nily se podle německých pramenů s německé 
strany dvě celé divise, a to od severu 224. pěší 
divise a od západu 91. pěší divise; pří tom nutno 
upozorniti i na okolnost, že zatím, co se bojovalo 
zoufale o Bachmač, druhý železniční uzel, chrá
něný našimi (5. plukem), Grebjonka, v době na
kládání první dívise do vlaků, nebyl nastupu
jícími Němci vůbec znepokojován (ač směrem 
tím od Kyj eva postupovala zvolna další divíse, 
45. saská pěší dívise se druhou divisí jízdy), a 
důležitý bod ten byl na armádní rozkaz dne 

. 11. března opuštěn, aniž tam došlo k bojům. 
V historii bachmačských boj ů a vůbec v historii 

ústupu z Ukrajiny zůstává dosud jistý moment 
záhadný, totiž důvod, proč snažilo se naše 
tehdej ší politické vedení za každou cenu přeru-

šiti bojové akce vyjednáváním, a vysvětliti je. 
jako pouhý omyl a nedorozumění. Vyjednáváním 
byl přerušen boj 2. pluku na kytevs~ém I?ost~, 
a vyjednáváním nakrátk? byly preruseny} b?Je 
na západním i na severmm useku bachmacskem, 
ač nálada u vojska na nějaké smlouvání s_Němci 
vůbec nebyla. Zdá se, že v naší odbočce Národní 
rady i ve vrchním velitelství převládl opt~is
tický názor, že nástup od západu do UkraJ1ny 
provádí ukrajinská Centrální rada (přes to. že 
uzavřela s Němci mír) sama svými vojsky, hajda~ 
máky a že tedy nebezpečí není hro;:ivé, ~~bo! 
s touto ukrajinskou vládou bylo nase pohhcke 
vedení do nedávna v dobrých stycích a bylo s ní 
dokonce ujednáJ1.o, že i pro případ uzavřen~ 
míru s Němci (jak se nyní vskutku stalo), dovoll 
nám svobodný odchod. Také ve vrchním veli
telství i v odbočce Národní rady nikdo až do 
večera 10. března nevěřil, že proti naŠem částem, 
chránícím železniční uzel bachmačský, stojí 
opravdu Němci. Hlášení o německých oddílech 
považována za přehnaná a při í ímána asi s po
citem, že strach má velké oči. Teprve krvavá 
sražení u Doče a Plisek (10. března), kdy byly 
získány nejenhmatate1né trofeje dokumentální, 
nýbrž i živí zajatí říšskoněmečtí vojáci, učinila 
snad konec pochybám u našich nejvyšších 
instancí. 

Zdá se, že naše tehdej ší politické vedení na 
aktivní obranu našeho ústupu z Ukrajiny bo
jovým zakročením vůbec nepomýšlelo, sna~ 
z obavy před diplomatickou zápletkou (NěmCi 
přicházeli jako spojenci ukrajinské vlády, tedy 
jako strana, engažovaná ve vnitroruských 
sporech) a že vojsko samo tehdá postaralo se 
o svojí obranu na svoji vlastní odpovědnost a 
svůj odjezd samo zabezpečilo brannou mocí. 
Teprve, když vše celkem dobře dopadlo, dalo 
politické vedení k postupu voj enských částí do,. 
datečně svoje placet. 

Přes svůj více méně náhodný charakter mají 
boje bachmačské velký morální význam, 
poněvadž zde části druhé, nedávno postavené 
divise, podstoupily svůj první křest ohněm a 
poněvadž zde po prvé obě divise vystupují jako 
jediný vojenský celek, za jehož zachránění 
ochotně nastavují svá prsa části k obraně určené 
a za cenu krve dokumentují své poctivé a obě
tavé bratrství. 
Cestami odboje. lll. Dr. J. Čermák. 

Ema n u e leh o ch o I á č. 

Vzpomínám na bratra Ch o ch o 1 á č e se 
smutkem v duši a přece s pýchou. Tento chrabrý, 
mladičký praporčík byl krásným ztělesněným 
vzorem zásady prvého pluku. Důstojnická hod
nost československého důstojníka musela zde 
býti zasloužena na poli válečném. Zde nerozho
dovala stará hodnost v rakouské armádě, zde se 
začínalo od píky. A zásady tyto daly pak vojsku 
celou řadu vynikajících důstojníků. Nezapome
nutelným pak z nich pro prvý i čtvrtý pluk a 
zvláště pro prvou rotu zůstane bratr Ch o
ch o lá č. 

Byl krejčím snad v Petrohradě, rakouským 
příslušníkem, nedávno přijel za zaměstnáním do 
Ruska. Když vypukla válk~, byl jedním z prvých 
dobrovolníků a hlásil se v Kyjevě do České dru
žiny již v srpnu 1914. 

Sloužili jsme spolu v prvé rotě v jedné četě. 
Jako bych ho viděl ještě dnes; středního růstu, 
švižný jako jehla a oči moudré a bystré jako 
sokol. Vždy čisťounký, upravený, prvý vřadě, 
strhoval na sebe pozornost svých představenýc,h, 
obětavý, úslužný a cti své i své části dbalý. Tyto 
všechny krásné vlastnosti vojenské přímo přiro
zeně vyvěraly z jeho duše. Z pevného přesvěd
čení svého rozumu, ve velké víře ve vítězství 
šel bojovat za svobodu a samostatnost svého ná
roda. Přirozenou svou inteligenci doplňoval stále 
četbou, v jeho ranci vždy byste byH na~li knížku 
a vojenské předpisy, které z velké čásh znal na
zpamět. Za krátkou dobu pobytu na frontě byl 
z něho spolehlivý, výborný frontový rozvědčík. 
Všichni jsme ho měli rádi. Celé stovky nočních 
rozvědek vykonal ten hoch a vyznamenal se 
před nepřítelem mnohokrát. ?lužby, kt:ré pr~: 
kázal své prvé rotě, byly uznany a oceneny. J1Z 
r. 1914 byl vyznamenán křížem sv. Jiří, brzy 
poté za těžkého ústupu 1915 za nové své vý
kony s nasazením života vyznamenán křížem sv. 
Jiří 3. stupně a jmenován desátníkem. Konal 
pak se svou rotou velkou ofensivu brusi~?vsk?u 
a opět vyznamenán za svou chrabrost sv. prskym 
křížem 2. stupně. V zimě pak roku 1916-1917 
byl poslán do důstojnických kursů, které dík 
svému solidnímu základnímu vzdělání i zkuše
nostem v poli skončil s výborným prospěchem. 
Z řadového bratra-dobrovolce stal se bratr dů
stojník - po plných třech letech války jistě za
sloužená hodnost, plně oprávněná a skvěle za
stávaná. Zůstal bratrem všem, jen na povinno
stech a odpovědnosti mu přibylo, zůstal však ta~ 
milým a ryzím člověkem, jako byl. Nemám dostl 
místa, abych vzpomenul všech jeho rozvědek, 
abych zdůraznil jeho bojovou práci a zásluhu, 
ale nemohu opominouti, abych nevzpomněl jeho 
posledního obětavého boje u Bachmače. 
Před 10 lety! Jak ten čas rychle prchl a přece, 

když se zadumáš, tak živě před oči ~stupuií po: 
stavy a scény z těchto žhavých chvtl. Posledm 
den u Bachmače, kritické dopoledne dne 
13. března, poslední vlaky naší prvé divise při
jíždějí Bachmačí. Nepřítel tlačí pře~ílou Z? ~e
veru i ze západu. Vobrátílek se svý1m rota:nl.t~~: 
tího praporu čtvrtého pluku a s unavenyml JlZ 
rotami šestého pluku sebeobětavě zdržuje nápor 
Germánců. Žádá Domoci, má-li vydržeti do· ve
čera. Poslední ;áloha, prvý prapor čtvrtéh~ 
pluku, v něm slavná jeho první rota "osvědče!:l 
zborováci" odjíždí bratrům na pomoc a k vystn
dání. Únavou všechno dříme - od 10. března 
byl prvý prapor v prvé linii - a teprve blízké 
výbuchy granátů probouzejí noyÝ žiy~~v:o~y vy
skakují z vagonu a rovnou v bOJ. Nejtezsl s,lt,!a.:~ 
vytváří se na pravém křídle. Jízda ~~c~azl Jl~ 
naše obranné postavení. Nutno zeslhb pr.ave 
křídlo, dáti mu nový impuls k odporu a khdu. 
V tomto těžkém okamžiku dávám rozkaz polo .. 
rotě z prvého praporu prodloužiti pravé křídlo 
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bitevní čáry a tu 'kde se vzal, tu se vzal Cho
choláč, který byl přidělen štábu v Bachmači. D O P i S leg i O n cl ř ů v* ) žen ě. 

"Co zde děláš?" ptám se. 

"Nemohl jsem to tam vzadu vydržet, jdu po
máhat," odpovídá. 

"Charašó, veď polorotu! Hleď, návrší se stro
mem, navažte na pravé křídlo a držte ho do od. 
volání. Pozor napravo a vzad, tam ve vesnici 
jest již jejich jízda'" ukazuji rukou a polorota 
vykročila. 

Stáli jsme již všichni v pásmu ohně a vidím, 
jak Chocholáč dovedně dovedl polorotu na vy_ 
kázané místo. Jak předběhl ostatní, ukazuje 
upažením směr fronty a již chápe se sám pušky 
a pálí do nepřátelských řad, které v několika 
vlnách útočí, postupujíce po svahu protilehlého 
kopce. Rachot kulometů stupňuje se do extase. 
Němci však zaléhají, nemohou dále. Získáváme 
čas. Hledím na hodiny a slunce, které bylo pro 
dnes naším veHtelem, Rozkázal jsem částem 
4. pluku. neodcházet před západem slunce. 
Pouze bratři 6. pluku směli jednotlivě vraceti se 
do Bachmače. Nedlouhá však byla peredyška 
(pausa). Němci poodtáhli děla a připravují 
nový útok. Rána za ranou dopadá na linii našich 
mělkých jednotlivých okopČíků. Hlavní úsilí: dě
.lostřeleckého ohně soustřeďuje se na skupinu 
zakopanou na návrší, kde zasedla Chocholá
čova polorota. Tam hoši pro větší bezpečí po
stavili dva kulomety a právě. jich smrtonosný 
oheň chce germánské dělostřelectvo zadusit. 
Granát za granátem dopadá a rve se na kopci, 
vidím pouhým okem to peklo, však nikdo ne
vstává, nikdo necouvá, hoši drží jako železní. 
Skrčeni jako tygři ve svých doupatech, jsou při
praveni k novému výpadu ohněm, jen jak Němci 
se pohnou vpřed. Vtom však nová hrst granátů, 
stromy a předměty i kusy beztvárné hmoty lítají 
v povětří. Celá salva dopadla na jádro odporu. 
V černi dýmu vidím, jak několik raněných smý
ká se s kopce dolů; třesk našich kulometů zmlkl, 
ohně nepřátel přibývá, nový útok nasazen. 

Ohlížím se znovu po slunci, poslední zálohu 
rozvinuji 600 kroků za přední linií, která se 
zprava drobí. 

Moje milá, drahá Žofinkol 
Za zvláštních okolností Tj píši lístek tento. 

Také, až osud přivede Ti jej do ruky, budu tam, 
odkud není návratu. Odevzdám jej tu příteli 
z Husóvic, jenž ve zlém pro mne případě po
stará se, abys aspoň Ty se o mně dověděla. 

Již od dvou let existuje tu české vojsko, Dru
žina, jež se skládá výhradně z dobrovolníků čes
kých a slovenských. Země koruny svatováclavské 
~ají býti vá~k?u. vy?roštěn~ z okovů, do nichž 
Je uvrhla nasllrucka pruska zpupnost-Čechy, 
Morava, Slezsko a Slovensko budou svobodné. 
A Družina byla sestavena proto, aby platně se 
činila při velkém tomto díle. Do Družiny přijat 
každý, jenž se bezpodmínečně zavazuje splnit 
povinnost svoji a jenž je si úplně vědom toho, 
co podniká. Zde se cvičí a připravuje; zde se se
stavují týdně maršové, roty, které dopravovány 
i sou na frontu. DružÍnníků jest' používáno dosud 
výhradně na rozvědky, při čemž prokázali dru
žinníci neobyčejnou schopnost a zdatnost _ 
o jejich odvaze se vyprávějí věci přímo pohád
kové. Řady družinníků rostou denně: transport 
jeden za druhým přichází a ani dobrovolce ne
stačí oblékat. A podívanou, když se staví mar
šová rota a když pak odchází, vůbec nelze vypsat. 

Slunce bylo ještě nad obzorem. A byl věru 
čas, aby tyto svěží síly podchytily odcházející 
přední linii a zadržely znovu Němce na hřebenu. 
Ch o ch o 1 á č však neustoupil. Zůstal na místě 
rozerván granáty až dodnes! Jemu osud ne~ 
dopřál dočkati se západu slunce u Bachmače. 
Ani východu slunce naší svobody. 

Obětoval se za bezpečnost svých bratrů, za 
bezpečnost celé první divise, za . čest čtvrtého 
pluku a za samostatnost svého národa. Byl to 
voják, důstojník naší vlastní školy, původem 
proletář, však životem a smrtí rytíř našeho revo
lučního vojska. 

Vzpomínejte, bratři, a milujte sef 

Generál Stanislav Čeček. 

Kdysi na sletech v Praze viděli isme nadšení, 
sílú národní, avšak tehdy, bylo to v době míru, 
bylo více fangličkářů a tehdej ši nadšení bylo 
jen, aby nás vzpružilo. To, co je vidět zde, když 
se vyprovází maršová rota, vídává' jen málo 
svědků, jen malé procento národa vyprovází ty, 
jíž jdou zápasit. Avšak těm šťastným, kteří jsou 
v maršové rotě, dostává se cti a slávy takové, 
která předčí pomyšlení. Již když se vybírá do 
maršové roty, jest třeba 250 až 300 mužů, ono 
však se jich hlásí 700. Co s nimi? A jeden dru
hému ustoupit nechce. A tedy konečně odcházejí 
ti šťastní hoši - tu vidíš mladé, zdravé jádro 
národa a každý z těch nadšenců, plný života a 
nadějí, jde obětovat své zdraví, svůj život, jde 
nikým nenucen, j de však s přesvědčením, 
s věrou. Ví, že i když padne, že to nebude obět 
marná a že ti, kteří po něm přij dou, čeká da
leko lepší budoucnost. 

. Než dosti o tom. Já, když jsem se přihlásil do 
Družiny, následoval jsem příkladu několika set 
bratří a vstoupil jsem do Družiny jen s plným 
vědomím toho, co podnikám a zároveň, abych 
splnil skutky a dokázal vše to, co jsem v Sokole 
učil a hlásal. Nikdy bych sobě neodpustil, že 
tehdy, kdy bratří moji Sokolové stáli v řadách 
Družiny v boji za svobodu národa svého, já civěl 
za pecí a čekal, až se budu moci klidně vrátiti. 
Vše, čemu Jsem v Sokole učil své drahé hochY, 
chci dnes zpečetit skutkem - vstoupil j sem do 
Družiny, jsem dnes přidělen, dík sokolskému cvi
čení, k maršové rotě a čekám na okamžik, až se 
octnu se zbraní v ruce proti těm, kdož dosud 
stojí v cest~ svobodě všech Čechů. Jsem pře
svědčen, že za požadavkem svobody pro národ 
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*) Jan Hlaváč, horlivý 80'.01, dostal se do Ruska při 
brusíIovské ofensivě, vstoupil do československé brigády 
a padl při útoku na obrněný vlak nepřátelský dne 4. srpna 
r. 1918 na Urále. . 

náš stojí nejen Rusko, ale i v~nglie a Francie a 
že idea naše se musí uskutecmt. . . v' v, • 

V D v i ě také prožil j sem ne) krasne) Sl dm 
v' t rpur!l'svnel J'sem J'ako do sokolské jednoty a na 
ZlVO a. v Tak'h d V í ně'akou slavnost nekonecnou. ove o na v sen 

Jhuti k práci jsem dosud nepoznal. To, k cemu 
a; v Austrii honili bodáky, koná se tu, abych 
~:k řekl, jen z rozmaru a kratochvíle; A co vna 
tebe účinkuje nejvíce, jest to bratrstYl:.Tu vsat 
není pouze na jazyku; zde to vy~ada J.lI~ak, ta 

. jak si je představovali kdySI POChVl ~oko
i~~'é. Jsou tu soc. dem., jsou ~u bývalív Orll, na
v'ch Sokolů je tu spousta; neJsou tu :rsak bo~~
~~l všichni. A nezeptá se žádný ~ádn:ho, co J.Sl, 
II které strany jsi byl, atd. Jedma my~le?k:;, ble-
d· , '1 ovládá hlavy a srdce - a hde tl ez 

my Cl . . kl' J tu rozdílu dnes budou se bítI Ja o vvove. ~ou 
b 'valí chudí proletáři, jsou tu vsak take v~tat
kiři - i bývalí důstojníci, kteří tu Sl0t;Zl ~d 
píky a jsou tu doktoři. Není tu panstva, Vset vse 
, ~amy' bratr a mnohdy poctivější vlastního. 
len h' k t Prostná sletová dnes po:ná a}í e vs ;tpU 
z roty do roty a Sokolové CVlčenCl moh0t; ~z vz~ 
14 dní jeti ven. Nikdo netušil o VI. sletu, z; Jeste 
jednou bude se ~?n~t zkouška na prostna a za 
okolností tak zvlastmch. . v 

Bohužel, že mám tu tak málo známý,:h, to~z 
ze svého okolí. ByH tu, jsou však ve ironte, a pn
. dou zase druzí, vím, já však už tu r:ebudu.; 
~sem však přesvědčen skoro o tom, že se sťastr~e 
se svými milými zase shledáme. Mnoho

v 

~as 
v . esVtev za)' de ani J' á se možná nedockam ovsem J '.. d I' d ? 

konce. Co však značí ŽIvot J e n~t Ivce nes '. 
Nulu. A kolik tisíc jich zemřelo v tab~rech vc; an; 

v'l VOl' ruky k dl'Iu To všechno Jest nzem nepn OZll. . B d l' 
osudu. Co koho čeká, to ho ?~mm.~. . u ~- 1 

však svůj život prodávat, dám Jej zaJ1ste velice 
draho. . 

Už dnes tisíce Slovanů může děkovat za svoJ~ 
životy družinníkům. Oni to byli, ~te~~ ~pravov~~l 
ruské velitelství, které národnostI vOJ 1m ~am leZl, 
a pak vždy místa, kde byly slova;tske J)lu~y: 
b la co možná ušetřena. Ozdatnosh druzmn~ku 
v~pravují se věci přímo fantastické .. O.dva~C;, s:l~, 
nadšení přinesou úplný zdar poc!lve ~~Sl vec~, 
jak jinak ani býti nemůže. A pozehnan: vlast~, 
té tak dlouho, skoro 300 let u~lačovat;e, vlasti: . 
dnes tak vyhubené a zbědovane, provaZl ceske 
junáky, ubírající se v zápas na život na v~mrt. 
"Za Bílou za horu", zpívají ústa, srdce ,chye)e se 
touhou a z očí srší ohněm dlouho, cela)eta, p~: 
tlačovaný vztek ... "Za Bílo~ za .hor~ zplvap 
roty odcházející na bojiště uhceml ~Yleva; ?' h
síce lidu po stranách cesty sype Jlmkv~b nv~ 
dráhti tiskne ruce, a mnohá slza, ať ruskeho Cl 

českého poctivce, skropí a posvětí přání všech, 
by vytčené mety, konečného cíle brzo bylo 
dosaženo. 

A já moje drahá, jsem tu v rotě mar
šové. J;st neděle 2. září, po ruském.21. srpn31' 
pv·:"'t· neděli už budem daleko. NechCI se ztraht, 
ab1Ss 1 ani ty o mně nevěděla - a lístek tento 
mlžeš dostat jedině, až mne nebude. 

A ty, moje zbOžňovaná, uznáš~ mu~íš uznat; 
vždyť víš že byl jl>em Sokolem vzdy, Jak floma, 
tak v jednotě, a vždy jméno sokolské ml bylo 

svaté. A ty uznáš, že nemohl jsem jinak. Vždyť 
byla jsi moj e žena. v • • 

Nebudeš naříkat - nemel l.sem to ~lkdy 
rád - naopak budeš hrda, že Jsem se bll z~ 
svobodu svého národa. Až Hst tento bude ,moc: 
býti donesen do vlasti, bude jinak: tenkrat uz 
nebude špiclů a četníků rakousktch a n~bude 
se už žádný obávat, že bude zaskrcen vcerno
žlutým katanem austrij ským. Vlast v.vol~~ bud,,; 
dýchat po tolikaletém otroctví ao naSl v:oll} ?raZl 

, t budou cVesky' ch Sokolu-druzmmku. To vzpomma . k hr' 
nebudou pamětní, zlatem vyryte des y v c a-

ech to budou srdce a duše celého národa. 
m List tento platí i Jarošovi a celé rodi~ě jeho. 
Nevím, co je s ním; domnívám se ~šak, ze d~es 
už jdou poslední zbytky, které az do ~~esk~ 
doma a v závodech ještě zůstaly. V t~m p:lpade 
však bude vše dříve u konce. D«?u~an;, ze f1e
potká Jaroše to nejhorší a že uVld~ ;J~zd ces~ 
kého vojska do vlasti zdráv on i IIl11a svakrovd: 
s Hedvou a Liduškou i Jaruškou. Teh~y sna 
~ " v" du myslím si )'eště dnes - avsak zase 1 )a pnJe , v TV' k 
ten osud. Měj ráda děti Jar~~ovy; ViS, Ja 
mnoho pro mne udělal bratr mu). v , 

A Polda s jeho ženou? Josef ~ svakrova? 
Věřím že přečkají všecko ve zdravl. A Josefka 
nechť' je šťastna. Maruška ať i; sok~l~?u vpo 
celý život svůj a takovou, jakou Jsem Sl Jl vzdy 
představoval. v, 

Můj nejvřelejší pozdrav všem bratřím, kt;r1 
se O jednotu a její dobrou pověst vždy starah a 
t ké těm kteří se starati o příští j ednotu b~dou. 
Ž~nám i 'dorostenkám přání dobré vůle a sIly. a 
štěstí v jejich práci. Mý~, h?chů~ pak, poku~ Je 
nepotkal osud krutý, a z~kum pr~kaz, aby .v~ ~ 
věrně pracovali v j ednote a stah se pochvyml 
boj ovniky za svobodu, ktero,u vy~upov~alo sta a 
tisíce bratří jejich svou krvI, svyml ZlV?ty. 

A ani na mé přátele Kotlanovy, ~am Ka;to
sovou Kocmanovy jsem nezapomnel, yzdalen 
tisíce' kilometrů, a věnuji jim posledm vzpo
mínku přání to všeho dobrého. 

A Tobě, moj e nej dražší? vC~ Tobě mo~~ 
přáti? Tužka jest nedostatecna. v. Jen tO!1k. 
Ztrávil jsem po boku Tvém část zlvota sveho. 
Bylas mi ženou, za niž jsem děkoval.vosudu:.}'~ 
chvíle ztrávené po boku Tvém jsou l'l;eJsia~tneJ~l 
v životě mém. Dík můj Tobě r;echť J~ pozehna
ním Tvému životu příštímu. Vidím Te v: ~ucl~t;t, 
moje drahá, jak asi sedíš u okna, nebo l~~ v Z~
denicích, a tam vzpomínáte v duchu. Netu~l,te aS1, 
s jakou hrdostí se tu chystáme nav zab~h toho 
austrijského orla, jenž už je zp?la oskuban. Jves~ 
tu celá řada tatíků a dost ph letech; to vsa 
jim nevadí. Jdou se mstít a ~ní už dnes o tom, 
jak se to bude na Moravě bOJovat. 

Tím končím, moje drahá, lístek tento. 
Líbá Tě na tisíckrát vždy 

jen Tvůj 
Jenda. 

Všechny zápisky moje dej Jarošovi: Kdyby 
Jaroš snad - pak dej je Sokolu. . 

Psáno dne 2. září, po ruském 21. srpnu 1916 v UnIver
sitě kijevské. 
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Poprava československých 
dob r o vol c ů v Jek a t ě r i n o s I a v i. 

. l!~né r~siko krásné odvahy našich hochů, 
kt:rl ze za) atec~ýc~ táborů hlásili se do čsL 

. vOJska, .charakterlSuJe velmi výmluvně bestiální 
msta, kterou provedla maďarská soldateska na 
17 Če~hoslovácích v květnu r. 1918 v Jekatěri
nosla~l. Vv blí~kých ,dol:ch v Kamenci praco
va!a. :ada ceskych za) atcu, z nichž mnozí se při
~l~s!h do čsl., ~rmády. Bohužel, všichni nemohli 
Jeste, nastoupl!l pod vlastní prapory a zatím již 
o~ zapadl! valda se ~~áza. Rakouské vojsko pro
nikalo vzdy hloubeJ! do Ukrajiny a někdy 
v ~ubnu octlo se i v Jekatěrinoslavi. Na odchod 
k csl.armádě nebylo již ani pomyšlení bylo 
nutna. ,aspoň se skrýti před mstivými kat~ ma
ď~rskyml, nebof 5. honvédský pluk obsadil 
m~sto: Sna~ ~y .se to bylo podařilo, nebýti 
zradcu, meZI hdmt vlastního národa. Šikovatel 
Ka~:krv a ?e~átník Josef Prokop z Tlumačova 
za )1dassky zold (300 K za hlavu) vydali své 
~:~J~y d? ruko,! odvěkých katů a ochotně svěd
clh, ze za!a!í agl.tova!í v táboře proti Rakousku. 
Čechoslovacl byh uveznění ve sklepích kasáren 
a strašlivě mučení hladem. Z 21 bylo jich odsou
zen? 17 ~ trestu smrti. Osm dvouramenných ši
bemc v a Jedna rovná uprostřed vztyčilo se po
s,:pn~ do m?drého vzduchu. Žalostný průvod 
pr~cha~el, ~?Sl,v zmu,čeni hladem a surovým za
chazemm, sh prece Jen jako hrdinové bez bázně 
a h,a~y, oč~kávajíce od smrti vysvobození. Kněz 
v bdem obradním rouše chystal se jim usnadniti 
tuto poslední· cestu. Zástup důstojníků a vojínů 
díval, se pa hrůzr:~ diyadlo. Po dvě hodiny visela 
mrtya tel a na slbemcích, potom teprve sňata 
<!br~na Ma,?:ary o cenné věci a pochována: 
ct'yrem muzuII?- bXI tres: smrti prozatím pro
n;ll~ut, a!e. ~yh pnvedem na popraviště a mu
s~l! se dl;,~h. na s!ra~1ivé dílo. katů, které dosti 
t,:zko nasIt 1 meZI divokými maďarskými hon
vedy. ~oho ~n~ 6. ~~rvna 1918 podle ruského 
k,?-l,endare. by~l, Jak zj1štěno, popraveni v Jeka
tennoslavl hto Čechoslováci: Josef Blažek 
z P.ardubic, Jan Buriánek z Předletic u Prahy 
Emtl Č;rný va František Černý z Předměři~ 
u Horm Krce, Eduard Dvořák z Prostějova 
~osef ~a~uš z Náchoda, Josef Holeček z Hrdlo~ 
rez, y~Jtech, Holeček z Prahy 11., Antonín Hřebík 
z DeJVIC, Vaclav LoHler z Kročehlav Jan Meli
chaří~ z Velké ~hoty na Moravě, 'J. Pantlík 
z ~YJova, ~os~f Sínčík z Velké Lhoty na Mo
rave, M~rhn Skroban z Vídně, Josef Vobořil 
z R01!-dmce, Josef Zváčík z Prostějova a Vítěz
slav Zampach z Drahotic u Olomouce. Po všech 
P?pravených zůstalo 33 nezaopatřených Clětí. 
S~oy~tel Kaucký měl i eště odvahu po převratu 
h~aslh se do služeb čsl. armády. Byl pohnán 
pred v SOU? a o~pY,kává si nyní zasloužený trest 
ve vezem. Desatmk Prokop uprchl z republiky 
p~ed tre~tající spravedlností. V poslední době 
vsak P9', sve taj~.~ vrátil do Brna, patrně 
': ~Omn~?l, ze se pz zapomnělo na jeho straš
hvy zlocm. 

típek Alois: Dokumenty naší národní revoluce. 
Praha 1923. 
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L i st Masarykův na rozloučenou 
s r u s kým i 1 e g i e m i. 

(7. III. 1918.) 

Bratři, vojáci a zajatci!. 

Odj,íždí~ z Vašeho středu, vlastně budu Vaším 
kvartyrmaJstr~m ve Francii, tam se shledáme, 
,tam se shledam se svým V. plukem a se svou 
rotou III. pluku (byla to 2. rota 3. pluku; pozn. 
krvon.)i .douf~m, ž.e se tam shledáme se 
V sem 1 z a Jat c I, Ž e v š i ch n i v s t o upít e 
d o na š í arm á d y. 

!Mám velké zadostiučinění z toho že jsme spo
lečnt~ ú~~lí~ ~v~ř~ti korpus, ~vořili jej za 
p0ID:eru tezkych; J este větší mám radost z toho 
ze Jst~ v těch těžkých dobách uchovali svůj 
c:le~ Je~notným. Ten t o náš cel e k je p 0-

! 1 ft c k a ,m o c, s kýt a j í c í k a ž d é m u 
Jed n o ~ 11 v ci bez peč n o s tj ten t o náš 
~ e 1 e k J e m e m e n t o ne přít e li a bud e 
Jeh o p o s tr a ch e ml . 

Č e ~h ? v ~ , vše ch s tr a II a f r a k cí P o
ch opll 1 p rl k a z v e li k é dob y a shl u k li 
s e ves vor n Ý š i k j n a š li seČ e ch o v é 
a Slováci v živé jednotě. 

Jste sv?rni vedle sebe Čechoslováci a Rusové 
a bude Vam dána možnost boj ovat s Jihoslovany 
a Poláky. N a šli j s m e s e S lov a n é v n e
bez~e~í - zůstaneme si věrni a 
oddant! 

Ve Fr~ncii a Italii budeme bojo
vat! a k e z a R u s k o; chtěli jsme bojovat na 
~~rane ruských bratří zde a stal se slibný za
c~tek ;t Zbo~ova a po Zborovu - i e nám 
II t o, . z e v e j m é n u R u s k aby 1 u z a vře n 
t~~ ! ednostranný mír, ale právě proto 
pnClmme se v ženerósnÍ F randí o vítězství nad 
Ra~o~~o-Uherskem a Německem a to vítězství 
postIm 1 Rusko. Vě Hm e pře s e vše ch n y 
n e hod y v bud o u c n o str u s k é hon á
roda! 

p. o k u. d bud e t e v R u s k u, z a ch o v á
Y,eJ te Jako dosud ve vnitřních bo
J 1 ch str a n pří s n o u ne u tra 1 i tu' jen 
~ e n s lov a n s k Ý ná rod a t a s t ~ a n a 
J ~ o u vn a š í ~ ,n e přít e 1 e m, k d o s e 
zJevne spoJuJÍ s nepřítelem. 

A ť. žij e R u s k o a Fr a n c i e a ť žij í 
S P O) e n, c~! A f žij e s jed n o ~ e n Ý n e
~ ?-.v 18 1 y ce s k o s loven s k Ý n á r o dl Ať 
Zl) e demokracie a bratrství všech 
narod~! A.f žij e prvé českoslo
ven s ke· v o J s k o, moc n Ý bud o vat e I 
svobodné vlasti! 

!3 r a tř i, voj á c i! V y t rve j t e v ú t r a
p ~ c~, z a ch o v e j t e jed not u; ž e v y k 0-

nava.te svou husitskou povinnost 
p ~ o tl ~ ~ pří: e li, tom u věří mat o 
Y I m. V s 1 ch n 1 z a jed noh o k a ž d é h o 
Jed e n k a ž d Ý z a vše ch n y! 1 

T. G. M a s ary k. 
Za svobodu. ll: 

P ří s a h a r u s k ý ch leg i í. 
Odevzdání praporů plukům 

II. čes k o s loven s k é d i v i s e. 
V neděli dne 16. listopadu r. 1918, tedy skoro 

300 let po tom, kdy byl zdupán na Bílé hOŤp
u obory Hvězdy náš prapor svobody, konala ::. ... 
v Jekatěrinburku okázalá vojenská slavnost 
odevzdání praporu plukům II. československé 
divise: 5. pražskému T. G. Masaryka, 6. hanác
kému, 7. tatranskému a 8. slezsk-ému. Průběh 
této nové národní slavnosti byl neobyčejně zda
řilý; byl slunný zimní den, jako by vesna mimo
letem shlédla na okamžik tak vznešený. Na 
Monastýrském náměstí stál k 10. hodině pravi
delný čtverec československých pluků, které 
měly prapory přijímati. Za řadami pluků stály 
čestné roty 1., 2. a 3. pluku s prapory svých 
pluků, oddíly československé jízdy a dělostře
lectva, kromě oddílů ruských vojsk a anglické 
setniny s hudbou. Za vojskem kupily se řady 
obecenstva. Ve středu čtverce byla tribuna, kolem 
níž byla směsice hostí: ministr vojenství, zatímní 
všeruské vlády admirál Kolčak, plnomocník této 
vlády Postnikov, předseda bývalé vlády Urálu 
Ivanov, zástupcové všeruského ústavodárného 
shromáždění, spoj enečtí konsulové, zástupcové 
spojeneckých armád a zástupci sibiřských měst, 
zemstev a ruské armády. 

Za slavnostních zvuků naší národní hymny 
byly sňaty s praporů obaly. Prapory, symbolisu
jící svými obrazy názvy pluků, byly nádherně 
umělecky vypraveny a měly znaky Prahy, Mo
ravy, Slezska a Slovenska. Po zahajovacích řečech 
místopředsedů OčSNR dra Patejdla a dra Je
senského a správce vojenského odboru majora 
Medka, voj áci čtyř pluků skládali přísahu na 
své prapory: "My, vojáci Československé repu
bliky, drahému svému národu československému, 
své vládě s profesorem Masarykem v čele, pří
saháme: Ve i ménu své cti lidské i národní, ve 
jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako 
Čechům a Slovákům nejvýš svato, v plném sou
hlase se svým svědomím, budeme boj ovati spo
lečně se svými spojenci do poslední kapky krve 
proti všem svým nepřátelům tak dlouho, dokud 
nedobudeme úplné svobody svému národu 
československému, dokud naše země české i slo
venské nebudou sloučeny v samostatný a nezá
vislý stát československý, dokud národ náš v na
šich zemích nebude plným hospodářem a pánem 
svého osudu. Slavnostně se zavazujeme, že 
nikdy a nikde, nehledice na nij aká nebezpečí, 
beze strachu a pochybností, s plným vědomím 
a svědomím od tohoto nejvyššího cíle svého boje 
za nijakých podmínek neustoupíme: ale jako 
věrní a čestní bojovníci, nesouce ve své krvi dě
dictví svých slavných dějin i vždy jsouce pamět
liví nezapomenutelných hrdinských činů našich 
mučedníků a vůdců Jana Husa a Jana Žižky 
z Trocnova, slibujeme býti jich důstojní, bojo
vati za pravdu a práva naše, nikdy z boje neutí
kati, nijakému nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů 
náčelníků svých poslouchati, svoje prapory a 
odznaky ctíti, nepřítele nikdy o milost za nija
kých okolností neprositi a se zbraní v ruce nikdy 
se nevzdávati, bratr bratra milovati a v nebez-

pečí do konce chrániti, smrti se nelekati, za svo
bodu národa a vlasti své vše i život položiti. Bez 
jakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak 
chceme a budeme konati! Tak nám velí naše čest 
i věrnost k našemu lidu i domovině!" . 

Po odevzdání praporů velitelům jednotlivých 
pluků, kteří slibovali donésti je neposkvrněné do 
vlasti, hudba hrála národní hymnu "Kde domov 
můj 7" Slavnost zakončena blahopřejnými pro
jevy zástupců 3. armádního urálského sboru, 
Rumunů, Poláků, Jihoslovanů a různých poli
tických korporací a provoláváním hromového 
"Nazdar!" Československé republice, presidentu 
Masarykovi, československé nár. radě v Paříži, 
Národnímu výboru v Praze, atd. Po slavnosti 
odevzdání praporů pluky defilovaly s rozvinu
tými prapory na Pokrovském prospektu před 
veliteli a hosty. 

R. Gajáa: Moje paměti. 

D v a s o vět s k é tel e g r a m y. 

Aby dosaženo bylo pokud možno nejrychlej
šího pohybu, bylo na radu vojenských velitelů 
gen. maj. Sokorova a DiUerichse i francouzského 
aUaché commandanta Vergé nabídnuto ode
vzdání zbraní až na nepatrné množství, To jevilo 
se nutným vzhledem k neuspořádaným vnitřním 
poměrům ruským, na uchránění majetku, ne
vyhnutelných zásob potravin, jakož i osobní bez
pečnosti samotného voj ska, 

Nabídka tato byla Sov. nár. kom. přijata, 
o čemž svědčí i telegram zaslaný z rozkazu Sov. 
nár. kom. z Moskvy-Kremlu dne 26. března 1918. 
(Přít 1.) 

Představitelům československého korpusu: 
Sovět národních komisařů shledává návrh 

československého korpusu spravedlivým a plně. 
přijatelným při nezměnitelné smlouvě okamži
tého pohybu směrem k Vladivostoku i okamžitého 
odstranění kontrarevolučních velitelů. 

Čechoslováci nejedou jako bojovné jednotky, 
ale jako skupina svobodných občanů, beroucích 
sebou známé množství zbraní na svou ochranu 
před pokusy se strany kontrarevolucionářů. 

Sovět národních komisařů nařízuj e penzen
skému sovětu - soudruhu Kuravjevovi, odvolat 
všechny staré komisaře a naznačit nové pro 
doprovod a ochranu Čechoslováků na cestě do 
Vladivostoku jako organisovanému celku, aby 
pravidelně seznamovali Sovět nár. komisařů 
o všech událostech v pohybu čechoslováků. 

Stejný telegram s tímto zaslán bude Sovětem 
národ. komisařů všem interesovaným sovětům. 
Oznamte Čechoslovákům, že Sovět národ. komi.;. 
sařů chce jim přispěti každou pomocí na půdě 
Ruska za cenu jich čestné a zářivé loyálnosti. 

Stalin. 
Sibiřské sověty, majíce málo půdy mezi obyva

telstvem (nal'íbiři nejpozději proveden převrat), 
opíraly se do značné míry o tvořivší se kluby 
internacionalistů-zajatců a cítily se ohroženy po
hybem Čechoslováků. Je ovšem velice těžko ana
lysovati, kam až sahal vliv těchto zajatců a kde 
opravdu rozhodovaly sověty a ruští lidé. 
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Byl,? zejména poukazováno na možnost spo
Jení Cechoslovák~,s .kontrarevolučními oddíly 
~emenova, OperUjl~lml na mandžurských hraní. 
c~ch ~ dokonce na Japonsko-anglický dessant ve 
Vladlvostoku. Bylo tudíž horečně pracováno 
~ t,omu, ~by proud Čechoslováků obrácen byl 
pnym ~merem. V Moskvě zdá se, byli téhož ná
zoru pres to, že současně vydávali prohlášení 
o poskytnutí každé pomoci na půdě Ruska. 

d 
Tak omský západosibiřský sovět telegrafuje 

ne 28. března kažaňskému sovětu: Z Kurska 
do v~cho,dní Sibiře jede 60 vlaků Če~hoslováků 
ozbroJenych po zuby. Propuštění jich do Sibiře je 
zradou na sovětech. Centrální Sibiř iménem re
voluce žádá a p'0važuje za nutné zastaviti jejich 
pohyb, odzbrojIt vlaky a dopravit na Archan
gelsk. Při j~dnání Centrální Sibiře s Moskvou 
soudruh Stahn shledal to rovněž nevyhnutelným 
a p,ro!o stůj co s!ůj zast~,:te vlaky, třeba i ode
h,namm lo~om~hv. Mob1l1sujte všechny možné 
sIly ~ vyplnte ulohu. Po všech. liniích dejte pří
sI!:sI?-: rozkazy. My se své strany jsme již tak 
uClmh. 

Na převzetí děl, kulometů, patron i střeliva vy_ 
síláme delegáty a komendanty. 

Voj kom Krutikov." 
Karel Zmrhal: Armáda ducha druhé míle. Praha 1918. 

~ 

Telegram Trockého 
o odzbrojeni československého 

voj s k a. 
Telegram z Moskyy dne 25. května. Stanice 

~~~ara. Všem sovětům dělníků, sedláků a vo
Jak~ na drá~e o~ Penzy do Omska. Všechny 
sovety na draze JSou povinny pod nejpřísnější 
odpovědn~stí odzbrojiti Čechoslováky. Každý 
Čechoslovak, který bude zastižen se zbraní 
v ruce na železnici, budiž zastřelen na místě 
!<aždý oddí~, v~ ~terém bude nalezen třeba j e~ 
Jedenozbro)eny ce~koslovenský voják, nechť je 
~eden z vozu a mternován v zajateckém tá
bore. y.~ístní . yojenští komisaři jsou povinni 
o~~mzl!e , splmh tento rozkaz: jakékoliv kolísání 
pn pInem tohoto rozkazu bude pokládáno za ne
ces!n~~ zradu a bude přísně trestáno. Zároveň 
v:~tlaJ1 se, do. týluy, Čechoslováků spolehlivá 
VOJska, kterym Je nanzeno pokořiti a potrestati 
povs~~lce. S yčestnýmí Čechoslováky, kteří ode
vzdalI zbrane dobrovolně a podřídí se sovětské 
vl~dě, bude jednáno jako s bratry. Jim bude vy
chazeno všemožně vstříc. Všem železničním zří
zencům oznámiti, že ani jeden vagon s Čecho
slováky nes~í ~~ pohybovati dále na východ! 
Kdo UStOUpl naSIlI a bude nápomocen Čecho
slováků,m v jejich cestě na východ, bude přísně 
potrestan. Tento rozkaz budiž přečten všem 
ceskoslovenským vlakům a oznámen všem želez
ničn~n: zříz"en~ům. v místech, kde jsou Čecho
sIovacl. Kazdy vOjenský komisař musí oznámiti 
vyplněni rozkazu 371. 

Lidový komisař voj enských věcí: 
Tro ck ý. 

R. Gajda: Moje paměfi. 
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Pen za. 
(Výňatek.) 

. Měst~ j~ hotovou přirozenou pevností. Od nás 
Je ~dvdelule ř.eka Sura. Od severozápadu je 
chr~n~no kOP~l. Ostatně odtamtud na ně nelze. 
Jedme od ~nvozerovky, tedy od jihu a potom 
od severovxc;~01;t, z nádraží Penza 1., jež je 
dos~d v .. JejIch rukách. S naší strany· nelze 
~rontáln~ podnikati r:~c,. ~e tuv ře~~ Sura. Mosty 
JSou spaleyny. To ucmdl bolsevlcl časně ráno. 
Ost~tne pre;h.~d přes řeku by byl nesmyslem. 
T~rc~n: pro JeJIch. nesčÍslné kulomety, jimiž nyní 
b~azr:~v~ a. sn~d Jen. do vzduchu břinkají i ako 
dlVO~l-hdoJedl,v když provozují hluk pro hluk. 
MU~lme na ne tedy z Penzy t, přes bazar 
vzhuru po Moskevské uHci. Voženílek Beránek 
a druzí. A s opačné strany od Kri~ozerovky 
K~tlvaš:. Podél řeky pak demonstrace. Hlavně 
vyckat ;asu,. udržet nádraží, zásobit Serdobsk 
lokomoh~a:m, d~plnit se posi1ami čtvrtého pluku. 
Ty ~r~)J::;vlky nam sama Prozřetelnost poslala. 
N emdl }lch .. '! 

Budecius letěl zpátky. 
~?iáci jeho roty se začínali nudit. Vyjímali 

kr~llC~ yZ v us~o!ených kapes a jedli. A město 
stale leste hrmelo a hřmělo a všecek ten hluk 
p~ip~?al vždy víc a více nesmyslnějším. Co to 
dela!! tam~ Co zan;ýšlejí? Je to lest? Chtějí nás 
ohluslt, zmast, zblblt, unavl1 ... , aby se v noci na 
nás vrhli? 
. Opravdu, podivný den se provlékl nádražím 
Jako zloděj! Stmívá se. Jde večer. Z Krivo
zerov~y s~ vrátil pr~zdny vlak, celý provrtaný, 
prostnleny, nu cedmk! Rítil se zběsile do ná-
draží. Kluci asi vystoupili někde dříve. .. 

A co dělá záložní pluk? Má prý potíže 
s Penzou I. 

"Jaké potíže, povídám, jaké potíže?" durdil 
se Hofírek. 

Veliké, mohutné, krásné lokomotivy se přibli
~ovaly odtu~: Ale, hleďme! Depot na Penze I. 
Je tedy v naslch rukách. A teď místo! Místo pro 
vl~ky, jež přijedou od Serdobska. Proč, u čerta, 
ne} edou ty vlaky od Serdobska? 

Perný a dobrovolec Rjazanov, k. smrti 
umdlený, zbledlý a exaltovaný, stáli blízko sebe 
opřeni o mohutné stěny Pullmannových vozů. 

"Jak je to úžasné!" vzdychlo děvče. A ne-
bojíš se?" " 

"Ne. Čeho bych se bála? Smrti? Ach mám 
hlad ... " . , 

y ,,!~ máš ... ", vyňal z kapsy poslední kurku 
uspmenou a zvalenou. 
. ~ačně v S? . do toho smutného pahýlu zahryzly 
J:Jl skvele zuby. Ohnula se námahou a ztěžka 
uskubla kus, který jí zaplnil celá ústa. 

Voj ák se na ni díval s úžasem. MlčeL Viděls 
železničáře?" zeptala se po chvíli. " 

"Viděl." 
nMolodci, pravda?" 

, ,,~olodc~," ~ekl Perný se smutně něžným. 
us~e~em, J ehoz byl schopen jen zřídka. A opět 
mlceh. Ale tu najednou se Pernému zdálo že 
nedaleko odtud, řekněme v Kuzněcku zuří ~ebo 

chce zuřit podobný boj jako v Penze. A v Sy
zrani, Samaře, v Ufě, v Čeljabinsku, v Omsku, 
v lrkutsku, ve Vladivostoku ... a všude! Odtud 
až k moři se patrně táhne ohromná, ohnivá čára, 
čára bez konce, zapálený lunt, jenž vzplanul 
nyní do ruda a do běl a . . . i ako bys nasypal na 
nekonečnou, předlouhou, dlouhatánskou pěšinu 
vleklou hromádku, zákeřnou linku střelného 
prachu ... buch! bum! všecko hoří! Východ se 
krvaví, krvaví, celá ohromná sibiřská železnice 
tone v krví a v krvi, v krvavé krvi! Před chvílí 
běžel tudy Vršecký, raněn. To je snad první ra
něný, kdož vL Snad není dosud ztrát - vždyť 
nebylo také dosud boje! Ale ... východ hoří. 
Kdo hoří v tom ohni, v tom požáru? Hle Marja 
Antonovna zakusuje chléb, na němž lpí špína a 
prach jeho kapes, ale zakusuje jej hltavě a vy
padá jako malá kolčavka - tahle žena! Jeho 
žena! Továryši ve městě střílejí dosud, ač už 
něj ak zesláble, odpoledne zkomírá... večer ... 
bude noc. Jaká noc! Nu což, dostali svoje roz
kazy, určeno jest jim stanoviště, východisko 
útoku. .. útoku! Na sovětské město Penzu. 
I Perní budou útočit. Bude to perné pro ně. 

Opravdu se přiblížila noc, Den opravdu 
uplynul. Jak? NikdonevL 

Milosrdná noc! Nemilosrdná noc! 
Město se ztišilo až nápadně. Vojáci se horlivě 

dívali k němu a snažili se mezi stíny večera roz
poznati nějak jeho tvářnost. Jak je ti, Penzo? 

A v šeru opět vzrůstalQ do výše. Nedávno 
odtud zněly paschální zvony. Ruské velikonoce a 
Christos voskrese. Vo istinu voskrese. Ještě před 
nějakým dnem nahoře v parku koncertovala plu
kovní hudba. Kolik tam bylo líbezných děvčatl 
I továryši promenova1i mezi Čechoslováky. 
Jako by nijakých nedorozumění nebylo. Ale 
nyní město vzrůstá do výše. Hrozivěl 

A dole pod ním tma. Na nádraží tma. Světla 
jsou zhasnuta. Ale ani v městě není světel. 
Kam se poděla obvyklá světýlka v domech po
kojných občanů, bolševiků i nebolševiků? 

Tma. Ticho. 
Kdyby nebyli tito lidé vojáky, šla by na ně 

hrůza. Neboť mezi náhle zmrtvělým a ztrnulým 
městem čl. nádražím, ztichlým ostražitě jako pes, 
jenž naslouchá noci a tmě, vanul úděsný, sotva 
slyšitelný poryv hrůzy. 

Vojáci bděli pozorně. Všichni mysleli na 
štíhlého, svalovitého a důmyslného důstojníka, 
prostého a šedého na pohled, na němž a v němž 
nebylo nic zbytečného. 

Bděl. Kouřil cigaretu za cigaretou a občas se 
napil čaje. Přednosta mu nabídl konvici. 

V noci přijel tiše, téměř bez zahřmocení, a 
v polotmě se světly staženými, první vlak ze 
Serdobska. Jako kočky, jež zlehka našlapují na 
měkká chodidla, neslyšně z něho vyskákali noví 
vojáci a ihned se šikovali a zaujímali vykázaná 
stanoviště. Důstojníci se pozdravovali, tiskli si 
ruce a šeptem si sdělovali novinky, zkušenosti. 

V Penze nic nového. Podařilo se uvézti loko
motivy z Penzy 1. Toť vše. Ovšem, je to mnoho. 
Jinak byste zde ze Serdobska dosud nebyli. Za 
chvíli, ještě za noci, se začne útok. Musíme znovu 
vzít Penzu 1., odkud isme ustoupili. Mají 

bláznovské množstvÍ kulometů. V každém domě, 
v každém okně. A vy? 

Měli isme nehodu, a to zlou. Serdobský sovět 
smluvil s námi příměří. Nu, dobrá, mysleli jsme 
si. Ušetříme siL Není jich nazbyt. Poslali jsme 
vlak našich do Rtiščeva, aby se tam zmocnili 
lokomotiv. V Serdobsku jich nebylo. Ve Rtiščevě 
v depot přepadli náš oddíl Latyši. Velitel oddílu, 
poručík Černý, se zastřelil. Někteří chlapci byH 
zajati. Hnusná smůla! Ale přece se podařilo po
slati odtud vlak do Serdobska. Znamenitý sovět 
nás ovšem oklamal a poslal proti němu v plné 
páře lokomotivu. Hoši vystoupili z vlaku a šli 
pěšky do Serdobska. Byl jim vyslán naproti 
nový vlak, prázdný, který je přijme a přiveze. 
Je to blbé, věřit komukoli kromě své 'VÍntovce. 
Dnes jeto už boj a je konec žvanění. 
Těžký boj! Hrozný a přetěžký! To věděli 

všichni. 
A proto všichni na svá stanoviště! 
Noc je přijímala a šikovala je k boji. 
Bylo už po půlnoci. Blížila se jedna hodina 

s půlnoci, když neviditelná černá jiskra proběhla 
nádražím. 

Zaštěkaly kulomety. 
Budecius, Perný, Hofírek, dobrovolec Rja

zanov, starý, klopýtavý Liebermann, Bobrujčan, 
ba i Baroch a Vambera - klubko, jež se rázem 
rozvinulo a běželo kupředu. 

Hnal je ostrý povel Skálův . 
Perný zatajil dech. A nestačil se ohlížet po 

malém vojáčkovi, který klusal vedle něho. 
Uvnitř jeho prsou, na dně srdce, všude ve všech 
úkrytech duše se tetelilo strašlivé napětí a tiskla 
se do koutů nesmírná hrůza. Věděl, že děvče od 
něho a od tohoto všeho nyní neodej de, neskryj e 
se ... Kdo, není-li v té chvíli Boha, jakého má 
Budecius, kdo tedy, kdo nám bude milostiv? 
A opět ho obešla hrůza a úděs. 

Před nimi byl most na Penzu I. Vlevo červený 
pivovar, o němž věděli, že tají sám aspoň 100 
kulometů. Ve dne bys tudy živ neproběhL Jen 
teď i e chvíle a dobrý čas, ačli zůstane z tebe 
něco, přej deš-H. 

Ach, ďáblové! Ďáblové! Začínají! Ó, co je to? 
To je peklo! To hřmí a řve, ječí a vyje ... lítá 
kolem uši, mezi nohama, jak běžíš ... , lotři! 
mizerové! 
Zmocňovala se ho běsnost boj e, omámenost a 

lhostejnost, kdo jsou ti naproti, divoký, hrozný a 
mužský pud, silný jako hlad, jak pohlaví, žízeň a 
vzteklost, rozzuřená, závratná, apokalyptická! 

Kupředu! 
Vlekl nyní nesmyslně a vražedně za ruku svoj e 

děvče. sotva lapající po vzduchu a skok .. 'I 
skok ... , skok ... v divokém a lítém dešti kulí .. . 
ještě že je tma, ó, blahodějná tmo! Rychle .. . 
sem! hop, děvče! Skoč, pitomá holka! Neslyšíš 
je? ... lítají ti kolem uší! Couro! Proč jsi se~ 
lezla? Bláznel Romantiko ruská! Hop! Skákej 
přes pražce, pitomo! Nebo ji máš v kouli! 

ByH za mostem. Jak se to stalo? Jak to doká
zali, že přeběhli tento most? 
Kupředu! 
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Za nim těžkými skoky razil si cestu Budecius. 
Poznal jeho silný a svalnatý trup ve tmě. To je 
,dobřel Kamarád nablízku. 

nalezlo do sklepů a třáslo se děsem z tohoto dne 
hrůzy. 

Ale Hofírek mocnou ranou pažby roztříštil 
sklo kdesi v přízemí a zasáhl ještě vytřeštěnou 
a střapatou hlavu kulometčíka, jež se rázem pro
padla v obličeji, jakoby vtáhla nos a ústa dovnitř 
a ponechala pouze vyceněné, mrtvé zuby, jež 
hlasně cvakaly o rám okenní. 

Budecius šel kupředu obezřele. Myslel ani ne 
tak na sám boj, jako na to, aby Penza I. už už 
'byla obsazena. Sem mohou přijeti penzenským 
posily z Moskvy. Času měly dost. Dva dny. Po
'jedou-li rychle ... 
Ně~o vpředu vázne. Oh, tam zuří boj. 
Ruční bomby. A ve tmě, u sta hromů! 
Chvílemi řev ustával. Ale to jen aby znovu 

nabral dechu. 
Najednou, d'asi vědí, jak se to stalo, byli na 

nádraží, ve stanici. Vlaky. Vlaky. A tamhle 
je peron. Ach, vždyť už svítá... Májové noci 
jsou krátké ted' ke konci května. 

Svítalo. Včerejší den však nebyl nic proti to
muto :růžovému, tesknému jitru, jež sestupovalo 
s nebes na zemi. A zajisté je někde í země, jež 
se zelená a voní, konvalinky ... Toto není země. 
To je dlažba, plná krve. Jatečný mlat, dusná 
stodola, plná kyselého vzduchu. 

Tatatatata ... tatatata ... tatatata .•. 
Ach, jak se :rozednívá! 
Nádraží Penza 1. bylo obsazeno.' Teprve nyní 

je to vidět. Úprkem pobíhají řetězce střelců mezi 
vlaky. Tam se vzdali nějací krasnoarmějci. Od
bírají jim pušky. Rozestavili stráže. K telefonu, 
k telegrafu postavili lidi. Pozor na stanici Ruza
jevku, nepřijíždějí-li odtud moskevští bolševici! 
Do boku - to by nebylo hezké! Všecky volné 
lokomotivy na Penzu II. k Ševcovi a k Čečkoví, 
který přijel ze Serdobska a přejímá velení. 

Skála srovnal jakž takž svoje lidi. To je ohro
mujícíl Nikdo neschází. Jen Vambera je lehce 
raněn do ruky. Obvázat a dále! 

Vyrazili z nádraží, 
Před nimi octla se za okamžik zaneřáděná, 

nebezpečná plocha bazaru, kde v boudách, pod 
prkny, za hromádkami hnoje a nánosy rumišť 
může číhat jen sama ohavnost. , 

Ale máme štěstí. Voženílek tu velí. Jsou tu 
roty třetího batalionu. 

Prozíravě jako opičáci, přeskakující s větve na 
větev, poskakovali vojáci kupředu. Ploty ohrady, 
malé baziliščí domky - všude kulomety. A to, 
prosím, jsou kulomety, kterými jsme střHeH 
u Zborova, u Bachmače ... proti Němcůml Naše 
kulomety. , 

Vojáci kleli. Strašlivě! Kdyby je slyšel 
v těchto okamžicích Maxal A celá odbočka Ná
rodní rady. Každý mrtvý, každý raněný svolával 
na ně pomstu. 

Vojáci kleli. Každý roh ulice byl bod smrti. 
Se střech, z oken, zdálky, zblízka, z nepochopi
telných koutů a skrytů sem dštily koule, železné 
drnčící o kamení, o dlažbu a syčící v písku! 

A přece se šlo kupředu. Zvolna. Těžce. 
Umlkal-li boj na těchto místech, ustála-li 

vichřice blízké střelby, tím děsněji zněl ohlas 
bitvy napravo, nalevo... někde neurčitelně 
vpředu. 

Budecius věděl nyní, že Penza je semknuta 
se tří stran a že do jejich ulic pronikají Čecho
slováci nezadržitelně jako voda do lodi. 
Mrtvé"vyHdněné domky je kryly. Obyvatelstvo 
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Kterýsi voják pro jistotu vhodil tam ještě pěti
funtovou bombu. 

Rána a hrozný výšleh kouře a špinavého 
dýmu; okna se vysypala a domeček se celý roz
třásl, rozkodrcal, uvolnil ve švech, div se 
smutně nesložil k jeho nohám. Hořelo za nimi 
i před nimi. Jak postupovali vzhůru po Mos
kevské ulici, znamenali i dým kdesi vlevo. To 
dohoříval most přes řeku Sum. 

Perný byl bez sebe a vůbec o sobě nepře
mýšlel. Jako když rázem si to odvykne. Byl 
jako v kole, vše se s ním točilo, viděl některé 
věci dvojmo jako v těžkém opilství. Postupoval 
kupředu odhodlaně, nedbaje nebezpečí. Jediná 
lidská myšlenka jeho byla na Marii Antonovnu. 
Ale ta byla vytrvale vedle něho. Pracovali jaksi 
společně, tvořili svůj samostatný článek v celku 
dosti ted' ~ž rozklíženém, rozlezlém. Dobrovolec 
Rjazanov zapomněl vůbec, že je ženou. Snad 
nikoho ani nezabil v tomto boji, třebaže pozorně 
kladl pušku k planoucímu, v divoký květ promě
něnému líci, a střílel, ale naplnila jej nesmírná 
odpovědnost tohoto vyznamenání, o němž sní 
trochu každé děvče, říkajíc: kdybych byla 
hochem! Ostatně válka a revoluce zavolaly ženy 

. i k dílu krve. Ženské bataliony Kerenskěho a vše
lijaké ty bolševičky, madame Boš a bělogvar
dějské kozačky... Maria Antonovna postupo
vala kupředu vedle Perného a pocHovala ne
smírnou sílu této hodiny. Neboť je silná a má od
vahu jako muž a nikdy jí nijaký Josef nezbije, 
vzpomene-li, .. neopováží se! 

Ale to vše se chumelí v hlavě, co venku prší 
střely. 

Čas letí. Čas žene jako vodopád. 
Což budeme týden dobývati Penzy? 
Jejich hlouček se skrčeně šÍnul podél bílé, 

proklatě bílé zdi většího domu. 
Budecius sebou trhl. Kdosi jej vzadu zatahal 

za řemen. Ohnal se puškou, ohlédl se. Kdo by 
to byl? Za ním už nikdo neše1. 

Byl to výrostek. Šišatá vyjevená hlava, oči 
plné hrůzy, ale i odhodlání křečovitého. Byla to 
zoufalá tvář. 

"Vím o kulometu, braťja ČechoslovakL 
Tamhle ... na střeše. Možno jíti tudy, nepozoro
vaně. Právě na záda se mu dostanete - přes 
dvůr. A u' popa v domě v prvním poschodí. 
Možno je překvapit ... tudy, jsou tři. Jinak vás 
přepadnou zezadu'" 

Budecius upozornil druhy. Všecky to nesmírně 
pohněvalo. Tak tedy oni tak! Zezadu ještě, psi 
červení! 

Z domu popova cosi vypadlo a těžce bouchlo 
o dlažbu, až se prach zvedL Krasnoarmějec 
sletěl střemhlav, lebka praskla o zemi a promě
nila se v hrůzný hrnec s těžkou a krvavou kaší 
mozku. 

Budecius ač byl omámen bojem a zápachem 
střelného prachu, se otřásl hrůzou. . 

To J' e Kirilov písař ze sovětu ... " ječel vý-
ft t , " " , 

rostek nadšeně. "Vidíš, beshe, a co JSI se n,:s 
natýral, kůži dral s těla, svin~ taková! Ko~m
sařem chtěl být... Katoržmk, pro vr.azdu 
děvčete seděl, sběhlý student"" beshe ... 
bijte je, braťja ČechoslovakU" 

Ale sotva kdo ho poslouchal. 
Šlo se kupředu a kupředu. Město nyní hřmělo 

a šílelo jak rozběsněný na pleno fode orches,tr. 
Houkala děla v podivném, nepravidelném, novem 
a výstředním rytmu, kulomety štěkaly ~ v~ly 
jako hladoví vlci v poušti, u~~c~ sípaly:- chreshly 
sklem, zvonicím a se sypaJlClm se vsech oken, 
náboje poskakovaly po dláždění jako kroupy 
v krupobití. 

Za prvními údernými četami po~tupovaly nyn~ 
posily. Nové oddíly. Všecko ceskosl,?vc:nske 
vojsko ze Serdobska je už tady. J.e P?trebl do
plňovati ztráty, mezery, vystavovat! hhdky v ob
sazených částech města. . 

A hle tam dole v rayoně nádraží, kde už bOJ 
ustal a kde bylo dosud děsivé ticho, vyčkávav~ 
a opatrnické, začal se jakýsi podivný a novy 
život. ' , 

To jsou obyvatelé. Polehoučku se otvlraly 
vrata stavení dveře domů, i pomalu okna, zabed
něná namno~e dřevěnými okenicemi. Starouš
kové různí Tolstojové vylezli najednou ze ~klepů 
jako dešťovky po bouři. Zva!i .dok<:~ce ~echo
slováky dovnitř, nu na stakan cal~. Pnhodl s: . :. 
po probdělé nocL" Mohou vstOUpit, mohou duve
řovat. Truhlář Andrej Andrejič, švec čipe~~ý a 
znalý politiky, dokonalý sapožník Jegor I!JIC .... 
ne, nejsou, nebyli a nikdy nebudou bolsevlky, 
tyrany, .. 

Budecius kterého nyní Skála poslal s hlášením 
k poručíku' Ševcovi na stanici, probíh~l spěš!lě 
tímto podivným světem a sotva mohl vse pos!lh
nouti, ale celou jeho bytostí lomcoval~ horecka 
nesmírné vděčnosti. Neboť to... to J sou zase 
oni! V něž věřil od počátku ... byť je i znal už, 
byť je už i proklínaL 

Rusové! . v 
A tento strašný dnešní slovanský tanec, Jehoz 

rytmu dosud nechápe a jehož větám dosud ne
rozumí ... , co.. . co z neho bude? 

"Rusové ... Rusové ... Rusové ... ", hučelo mu 
v uších a krev v hlavě se mu vařila. Bez dechu 
doběhl k nádražní budově. 

Zde bylo již jakoby jižní podnebí, ačv se l?ráv~ 
v tuto chvíli začala valit po obloze mracna cerna 
jako dým z hořícího rumiště. 

Trochu dlouho to trvá ... , některé roty se 
" v k trochu opozdily," hněval se Ceče . 
"Ve dvanáct hodin bude Penza naše." Švec se 

podíval na hodinky. 
"Penza bude našel" pomyslel si Budecius. 

Celé tělo ho zasvědělo, 
Vyhrkl svoje hlášení. Ano, je to s~ráv~é~ 

Všecky roty pluků postupují vytrva!e a pl~novl!e 
předměstím a vrývají se v centr mesta. Cllem J.~ 
Akropol a Sovětská ploščaď, kde se musej1 
setkat. Nikdo z města nemůže nyní uniknout, leda 

něco málo směrem severozápadním. Do lesů, do 
polí., v 

Bojuje se v ulicích, o každý přechod. o kaz~ou 
křižovatku. O každý kulomet. Výbornou sluzbu 
konají broněviky. v 

Zkrátka: do dvanácti hodin bude Penza nase. 
Jen kupředu! 

Budecius letěl ke své rotě. Na cestě už děv
čata mávající mu šátky. I květinu na něj kdosi 
hodiL Zastihl ho dešf. Mračna se snižovala nad 
město a hrozila i e zalehnouti, udusiti. 

Doběhl ke Skálovi, celému soustředěnému na 
postup boje už za prudkého lijavce. Boj šel nyní 
rychle kupředu. Jakob~. s~ vvši~hni ře~li, že 
s tímhle chtějí býti hotOVI Jeste pred boun. !ato 
smrt chtěla sklidit svoje oběti ještě před boun ... 

Nikdo ovšem neslyšel, že už chvílí hřmí. Jek 
vyděšeného a v strašlivých neúprosný~h ~le
pelech sevřeného města dostupoval. do .neh?skepo 
řevu blázna. Děla střílela salvami" Vl bůh, 
kam, snad aby vystřílela náboje, v' kulom~ty 
chrčely b2z oddechu jako sta překotnv": ch;ophve 
umírajících. Vše splývalo v huko~ neJake~o or
kánu, který se žene nad hlavami v a ~tery, ro
zevře-li se, ukáže rozlícená otevrena nebesa, 
dštící průtrží žhavé oleje, síru, řeřavý popel. 

N a věži soboru sedělo několik kulometčíků a 
vytrvale pálilo po ulicích. v . 

A kulomety čechoslo~áků zase sekaly ~1;>;~de 
do bílého zdiva věže, ao oken a do upepclch 
zvonů ... 

Roty postupovaly a postupovaly zvolna,. ale 
s děsivou jistotou vzhůru k Akropoh. M,;-aky lak? 
noc se nížily a sklenuly nad Penzou cernos;dy 
příklop, plný biblické hrůzy. Zkáza... Zkaza! 
Zkáza Jerusalema.. . I 

Obránci věděli asi už, že je konec. VztekalI se. 
Střílelo se nyní z děl na všec~y strany~, v' , 

Perný s děvčetem se odll u, dv.en neJa~e 
ohrady v samém ústí Moskevske uhce do na
městí Akropole. Napadlo mu, aby)e otev~el: 
Opřel se do nich. Zapraskaly va povo!11y. Za mml' 
na dvorku pobíhal zmatene hloucek krasno
armějců. Na slože~ých klád,á~h. měli. k~l..?m~~ .~ 
domnívali se, že Cechoslovacl JSou Jeste pnhs 
daleko. Perný po nich mrštil bombou. Jen t~~ 
pro strach. Byla to ruská bombička "b.utylka . 

Strnuli úžasem. Stiskli se dohromady Jako po
děšené ovce a celý hlouček se přilepil ke kládám 
jako sršní hnízdo. . 

"Ruce vzhůru!" vzkřikl Čechoslovák a pokrOČIl 
proti nim. 

"Ruki v verch!" ozval se vedle dobrovolec 
Rjazanov. , 

Vtom z hloučku odlepil se rozcuchaný chlap:~. 
s očima rudýma a pominutýma vztekem: a skoctl 
po děvčeti. Perný jej udeřil klouby pěst! do x:osu 
tak prudce, až vytryskla krev, muž se zapotacel 
a klesl na kolena. 

"Marš ven. , . všicci! Jste zajati." " v 

Zajatci, mezi nimiž Luňák-Přecechtěl, b~~l:ve 
a úzkostlivě vyšli ze dveří ohrady. V ;nku sVl~tely 
koule po délce chodníků a v takovem mnozs!vl: 
že se zdálo, že tak groteskně řádí nějaký }?rUdky 
liják ve směru horizontálníI?- a pot;ze p~l ~eml, 
Zajatci se tetelili hrůzou. Zd.e smrti neuJdes. 
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• " Vambero, ty máŠ raněnou ruku. . . převezmi 
Je! A na tohoto dej pozor. Znáš ho přece." 

A Perný, nevěda už, co činí a co se s ním děje 
strhl děvče znovu kupředu. Uprostřed Mos~ 
kevs~é uli.ce stál v ~yní úděsný pancéřový auto
mobIl a bll do veze po ďábelských kulometech 
~!asnoarmějců. S protější strany zaznívá semně
Jaký nový boj. To jsou roty z Krivozerovky. 
Vzaly tedy rudé kasárny. 

By!o ~korov tm,a. Mrak visel nad Akropolí jako 
nes~rrna hunata a černá čapka, jež zakrývala 
cela nebesa. Hrom těžce a bolestně duněl. Křižo
valy se blesky. Nestydatý liják řádil v ulicích 

A oGroznyj bil vytrvale do věže, do lkajících 
zv~nu, prov~tával báně a jeho koule se sypaly se 
zdl Soboru Jako hrách se stěny. 

Tc:ď zahřmělo znovu a silněji. 
Nekde nablízku uhodilo. 
A zahřmělo ještě hurrá! hurrá! 

-Yšichni pádili kupředu, v odřených a rozerva
nych dlaních rozpálené vintovky. 

"Banka! Banka!" 
v A za~e zah!?TIě1o. Hořčíkově oslnivý blesk švihl 

vsem pred OClma. 
. Bud~cius únavou sklesl před vraty velikého 

nadvon banky. 
Nemohl už dále. A zde mohl býti rozstřílen 

na kusy. 
A zase blesk. A bleskl Prudký, nÍčemný liják 

a vytrvalé, divoké hřmění. Dělové salvy odkudsi 
ze zahrady b~nky a kulometné ječivé šílenství. 
. Smrteln?u.?-~avou se mu zavíraly oči. A všecek 
J~k a ~hlusUJlCl hukot mu připadal nyní jen jako 
vitr, vanek, hlas lesa. 

Zavřel oči. 
Spal sotva dvě minuty. 
Něco jej probudilo ... 
Bylo to ticho. 

. Zdvihl hlavu a rozhlédl se. Ticho! Opravdu 
tIcho. Na!áz, jako div divoucí! Umlklo všecko. 
I~rom, ~.e,la, kulomety, z pušek střelba. Úplné 
tIcho; L~tak, u~t~l ~.m;aky jsou ty tam. Kolem 
chod! ne)aCl hde. SlkuJí se. Čechoslováci. 
v y stal. V.ešeI do nádv?ří banky a zamířil k prů
ceh. Na J?lsku zde poruznu ležely mrtvoly jako 
by to bylI lidé dopřávající si poledního s~ánku. 
Neboť bylo právě poledne. 

. y ~likv~., hod~ny, .v bankovní dvoraně, včera 
Jeste pnpmacl SlOl penzenského sovětu ukazo-
valy přesně dvanáct. ' 

Pod,nimi obličejem ke zdi ležel člověk. Zabitý 
!3ud~c1Us mu obrátil tvář. Byl to komisař Syrom~ 
Jatn~ov. Nablízku stál hlouček nějakých ze
dr~?ych ubožáků, obklíčených ozbroj enými -
vOJaky. 

Byli to někteří členové sovětu. Budecius po
znal Kozlova. Hanácký ječmen, vzpomněl si. 

A byl tu mezi nimi i Hynek. Raněný do ruky 
Našli prý ho u kolometu. . 

Budec:ius vyšel z vrat nádvoří a zamířil na 
A~ropoh. V parku těsně při živém plotu na zemi 
leze! rovněž padlý voják. Měl ruský šiněl celý 
zmuchlaný a zpod něho vykukovaly gatě s hon
védskými výšivkami. Stiskl rty a stanul. 

Ale k jeho uším zalehl nyní šum a neobvyklý 
hlahol. 
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Se všech stran a ze všech uHcměsta valily se 
sem, na Akropol, davy lidí. 

Jásaly. 
R. Medek: Mohutný sen. ll., kap. XlI. 

Bit V a u Lip j a g. 

. A tehdy nastala nejslavnější fáze lipjagské 
?l!VY·. Poručík Gayer se vzpřímil, rozhlédl se 
Jest~ t:dnou po svých chlapcích, zamával holí a 
s ~knk:x;t: ."Tak, hoši, jdeme!" vyběhl první 
pr?!l ?epnteh. Za Gayerem zdvihli se věrní jeho 
VOJ~Cl. K bolševi~ům bylo plných 800 kroků, tedy 
vzd,:l;nost" ktera se nedala jen tak přeběhnouti. 
Nepratelske kulomety zaštěkaly, dešť střel se
~ypal se na útočníky, nad jejich hlavami praskaly 
srapnelx, před nimi, za nimi vybuchovaly bomby 
a gran.?-ty. Byla to nepopsatelná vřava takový i1uk, ze r:ebylo. slyšeti slova, neřku-U' povelu. 

?v o?k;yte stepl ve~~ <?-ayer své junáky v od
vazny utok, Nebylo Jmeho východiska. Buď -
an~bo! Byl čas učiniti konec nejistotě a strádání 
':oJáci stří~eli j~ž P?sledními náboji, dělostřel~ 
c~m zbylo Jen ne~olik šrapnelů, zůstaly jen bo
d~ky. Slunce nemdosrdně pražilo po stepi, ústa 
vs~.ch byla .vyprahlá žízní. Byly to kritické oka
mZlky, z Olchz mohlo vysvoboditi buď vítězství 
ne~o smrti byl to druhý Zborov! 

~točné řady řidly, mnozí bratří zůstali vzadu' 
bylI t? ranění a ti, kteří již položili své životy: 
-,\l~ ~1,. kteří , zůst~li, řítili. se nezadržitelně dál, 
bezeh za svym vudcem, Jehož vzpřímenou po
stavu. viděli ,~řed sebou, za svým "tátou", který 
vedl Je k, vlt~zství. "Ještě dvě stě metrů a bu
deme u clle, jen vydržet neochabovat'" 

~ep.~átelský odpor se z~sIabuje, palb~ obránců 
neOlyz tak ~houbnáj zdá se, že v jejich řadách 
zavladla .paOlka, neboť zmateně pobíhali po zá
kope~h, Jako by se chystali k útěku. Ještě 150 
krok~! y~om vša~ Gayer klesá, je těžce raněn, 
prostrehh mu obe nohy. Bratří se na okamžik 
zast~vují, někteří běží ke Gayerovi, aby mu po
mohli, aby ho obvázali. Hrdina však odmítá jejich 
pomoc a posílá je dál. "Jen kupředu hoši žeňte 
tu svoloč!" (c~átru). A vojáci poslechli jeho roz
kazu. SpechaJl, aby se pomstili. 

"Gayera nám zranili!" letí od úst k ústům a 
šíří se po celé bitevní linii. A pod dojmem této 
bolestné zvěsti vrhli se voj áci 4. pluku jako 
dravci na nepřítele. 

Po celé frontě od pravého křídla obchvatné 
s~~pinx až k ~I.,'praporu podpor. Nosky zavznělo 
vlt;zne ~,hurra! .. Jako líté šelmy, aby pomstili 
sv~hov.v.udce, vvr~l~ se. hoši na nepřítele a nikoho 
nesetnh. , Bol~ey~cl, vldouce beznadějnost svého 
postavem, braOlh se zoufale a stříleli do posled
~ího oka~~iku ta~ ~~O~OI. dokud naše bodáky 
Je nepokonly. Ne)zunvej1 Sl počínali internacio
nalisté a námořníci u folvarku; bránili se do po
slední chvíle, ba ještě tehdy, když okolní zá
kopy byly iiž v našich rukou a jejich posádka 
zdesene ?-bl~ala. Ta~ také )eden kulomet byl 
obsluhovan zenou, mtlenkou Jakéhos námořníka' 
střílela ještě, když naši stanuli 5 kroků před ku~ 
lometem. Z námořníků a internacionalistů nebyl 
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ušetřen nikdo; na bojišti zůstala i námořníkova 
milenka. Bolševici, vyhnaní ze zákopů, zahazo
vali většinou zbraně a ve zmatku a nepopsatelné 
panice pobíhali po návrší, hledajíce cestu, kterou 
by mohli uniknouti. Jedna skupina dala se 
směrem k Samaře, ale byla krvavě odražena od
dílem prap. Petříka, jiní zase, poznavše, že ústup 
k Samaře je nemožný, hleděli se probít k Ruským 
Lipjagám. Tam je přivítal II. prapor, hlavně 
8. rota a dělostřelci, kteří se také účastnili bodá
kového útoku. Tak zbyl jen jediný směr, jediná 
cesta - neschůdné močály, bažiny. A skutečně, 
nepřítel utíkal tímto směrem. Podařilo se však 
uprchnouti jen 150 námořníkům, kteří přepla
vali řeku Lopatinu; ostatní, kteří se o to pokusili, 
zůstali v bažinách. Mnoho nepřátel přec jen se 
neodvážilo touto cestou, neboť viděli osud svých 
kamarádů. Zahodili zbraně, padli na kolena a 
prosili o milost. Bylo těžko udržet naše hochy, 
chtěli se mstíti za Gayem, o němž se vyprávělo, 
že již dokonal. Dalo to přemlouvání, aby ušetřili 
bezbranných, ale podařilo se to, Vítězi byli 
velkomyslní! 

N a druhé straně pokoušelo se probíti si cestu 
směrem k Voskresenskému na třicet jezdců; 
s tasenou šavlí vrhli se na řetěz naší pěchoty. 
Než ani jim se nedařilo. Přijeli na dosah kartá
čové palby děl. prap. Vondry a dvacet jich zů
stalo na bojišti. 

Bylo po boji; jen tu a tam ozvala se ještě rána 
z pušky, ale jinak na bojišti zavládl klid, zavládl 
mír. Na stanici scházeli se vojáci 4. pluku, tu 
v četách, tu v hloučcích i j ednotHvě. Nebyli k po
znání; černí od dýmu, zaprášení, umazaní, bojem 
vysíleni a znaveni. Druh hledal druha; našli-li 
se, radostí se objímali. 

Sanitáři vraceli se z bojiště. a přinášeli raněné 
a bylo jich mnoho. Obvázali je pečlivě a odnesli 
do ukořistěného sanitního vlaku. Přivezli i Jana 
Gayem; nebyl mrtev, zpráva o jeho smrti byla 
předčasn,á. Přivezli ho na selském voze,· vystla
ném slamou, těžce raněného s roztříštěnou ste
henní kostí, přikrytého zakrváceným pláštěm. 
Trpěl bolestí, ale byl šťasten z dosaženého ví
tězství; oči mu zářily, kouřil cigaretu. "Dostal 
jsem to, budu mrzákem, jsem hotov, nebudu již 
s vámi válčit," tak stěžoval si br. Čečkoví, který 
s vojáky běžel mu vstříc, "Doktoři tě, Jene, 
spraví, zas to půjde; nenamáhej se, udělal jsi 
toho již dost," utěšoval ho poručík Čeček. Žel, 
že se toto naše přání, vyj ádřené por, Čečkem, 
nesplnilo, - Zranění bylo smrtelné. 

Za stanici, na mýtinu u lesa, sváželi těla 
padlých hrdinů. Nebylo jich možno ani poznati, 
jak se změnili. Mlčky hleděli bratří na smutný 
úkon, oči všem slzely a mnozí zatínali pěsti, 
Přišli i mužici a také baťuška z Ruských Lipjag 
přišel, aby se nad nimi pomodlil a požehnal jim. 
Byl to smutný, tklivý obraz. Třicet junáků opus
tilo nás navždy! Z našeho pluku byli to tito 
bratří: střelec Josef Dobeš a střelec Robert sý
kora od 1. roty, střelec Václav Holeček 2 roty, 
střelec František Muller a střelec František 
Sedláček 3. roty, střelec Karel Kramr a střelec 

Josef Novák 4. roty, svobodník Josef Jantač 
6, roty, střelec František Duda, svobodník Jan 
Rainer a střelec Emanuel Zítek 8. roty; od 10. 
roty střelec Čeněk Entlicher, četař Josef Dimitrij 
Honzík, střelec Stanislav Půlpytel, střelec Jan 
Svoboda; od voz. roty svobodník Josef Lajtkep, 
střelec Antonín Valeš, svobodník Josef Nejedlý, 
dále svobodník František Chytil, střelec Jaro
slav Lhota, svobodník Fabián Skopalík od kul. 
odd. ,,Kolta" a střelec Josef Čížek od kul. odd. 
"Maxima". Těžce byli zraněni a za několik dní 
zemřeli poručík Jan Gayer, střelec 4. roty An
tonín Hrbáč, od vozatajské roty střelec Josef 
Havel a střelec kul. oddílu 2., Jindřich Kousal. 

Vykrvácelo tedy na pláních lipjagských dvacet 
šest příslušníků pluku Prokopa Velikého. Ra
něných měli isme osmdesát šesti z nich čtyři 
byli důstojníci. Dva bratři byH nezvěstní. Byly to 
pro nás ztráty velmi citelné; nejbolestnější 
však byla smrt statečného a všemi milovaného 
velitele pluku, smrt nezapomenutelného Jana 
Gayera. 

Ztráty nepřítele u Lipjag byly obrovské. Z cel
kového počtu 4000 mužů bylo na 1500 zabitých. 
300 utonulých, 1800 zajatých. Zachránilo se jen 
150 bolševiků, hlavně námořníků, kteří přešli 
močály, a 10 jezdců, kterým se podařilo probíti 
si cestu. Mezi padlými byl i velitel Kadomcev 
a jeho náčelník štábu nadporučík Schmidt. Těla 
padlých bolševiků pochovali vesničané do zá
kopů, z části byly jimi sneseny ke trati a tam 
uloženy do společného hrobu. Do našich rukou 
dostal se veškerý majetek bolševiků, a to: šest 
vojenských vlaků s lokomotivami, jeden sanitní 
vlak "Lotyšské komuny" s personálem a s vel
kými zásobami lékařských potřeb, 9 lehkých a 
4 těžká děla se střelivem, 1.80 kulometů, mnoho 
samostřílů, 10 bombometů, několik tisíc pušek, 
dva obrněné, dva osobní, čtyry nákladní auto
mobily, četný trén, 60 osedlaných koní, tři va
gony výbušin, velké zásoby ručních a puškových 
granátů., zásoby výstroje (obleky, prádlo), potra
viny (hlavně chléb, mouka, konservy), šest pol
ních kuchyní a 96.000 rublů, které odevzdal bol
ševický "kaznačej" (pokladník). Kromě toho ve 
vagonu bolševického štábu byly nalezeny cenné 
vojenské listiny, zejména obranný plán Samary, 
vypracovaný Schmidtem. Mezi dobytou trofejí 
byl i rudý prapor, ukořistěný v boji II. praporem. 
Kořist tedy ohromná. 

Z vypravování obyvatelstva, hlavně železnič
ních zřízenců, dověděli i sme se některých po
drobností, ze kterých mohli jsme souditi o ná
ladě rudých před boj em a za boj e a táké o bez
radnosti a panice, nastalých v jejich řadách, 
když se operace vyvíjely pro ně nepříznivě. Byli 
prý si i isti svým úspěchem i tím, že čechoslováci 
Lipjag nedobudou. Na Hpjagské posici troufali 
si vydržeti po několik týdnů a podle toho se také 
zásobili, Za několik hodin bude prý s Čecho
slováky definitivně a po zásluze súčtováno. Ve 
velmi dobré, boj ovné a bezstarostné náladě byli 
"továryšči" ještě 4. června v ranních hodinách. 
Když se začal boj, odešel jejich velitel, továryšč 
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Kadomcev se svým štábem na pozorovatelnu, 
aby se osobně přesvědčil o úspěších svých vojsk. 
A byl spokojen, vrátil se jíž za půl hodiny. 
Usmíval prý se a na otázky "nu, jak je?" vítězo
slavně oznamoval, že velmi dobře, neboť "Čecho
slováci jsou poražení a ustupují." Poté odešel 
bezstarostně do svého vagonu, aby posnídal. Ne
trvalo však dlouho, když na stanici přiběhl 
jeden z jeho společníků a zděšeně mu ozna
moval, že Čechoslováci útočí se všech stran a že 
situace je velmi špatná. Po této zprávě zavládla 
prý ve štábu a ve všech vlacích stísněná nálada. 
Na rozkaz Kadomcevův měly vlaky ihned ode
jeti k Samaře. Zatím však přišla zpráva, že trať 
je přerušena a Čechoslováci j sou nedaleko sta
nice. Po této zprávě zmocnila se všech úžasná 
panika, všichni ztratili hlavy. Začali vybírati 
cenné věci, peníze, listiny, zkrátka každý se 
staral zachrániti to nejcennější. Bylo však pozdě, 
neboť nebylo již uniknutí. 

Samarský sovět dával se pravidelně zpravovati 

ství a bezměrnou lásku k vlasti všech přísluš
níků pluku, kteří tam bojovali, zvláště však těch, 
kteří za svobodu národa položili tam životy. 

Nezapomínejmel 

Major Pleský: Dějiny 4. siřel, pl. Prokopa Velikého. 

Čeljabinski; incident a co pak 
bylo. 

Bolševická vláda kladla všemožné překážky 
našemu odjezdu přes Vladivostok do Francie. 
Poslední byl rozkaz, kterým naše první divise 
místo na Vladivostok měla jeti přes Čelj~binsk, 
Jekatěrinburk a Moskvu na Archangelsk. Jak
mile jsme se to dověděli, zaznělo z tisíců hrdel: 

o situaci na frontě. Kadomcev zasílal hlášení, ale 
jen do té chvíle, pokud se mohl chlubiti svými 
"úspěchy". O obklíčení svých vojsk Čechoslo
váky "zapomněl" již hlásiti a tak Samara přes 
veškeré urgence od 9. hodiny nedostávala zpráv. 
Teprve praporčík Petřík vynahradil to, co opo
minul Kadomcev. Hned po obsazení staníce staral 
se prap. Petřík obnoviti na stanici službu a za
vésti pořádek. Napadlo ho také spojiti se telefo
nicky se Samarou. V dmi ochotně hlásil se mu 
nějaký "továryšč" a ptal se na situaci: "Nu, jak 
je, soudruhu komisaři 1" Načež mu bylo Petříkem 
odpověděno: "Dobře, zde československý dů
stojník." A tak o neúspěchu u Lipjag dověděl 
sesamarský sovět teprve z úst československého 
důstojníka. 

Tak se skončil jeden z nejkrvavějších, neí
úpornějších protibolševíckých bojů; skončil se 
plným úspěchem penzenské skupiny, skvělým 
vítězstvím pluku Prokopa Velikého. Několika
hodinovým bojem byly u Lipjag na hlavu potřeny 
a zničeny nejlepší a nejspolehlivější oddíly so
větské vlády. 

"Nepojedeme do Francie jinudy, než přes Vla
divostok." Tím okamžikem bylo rozhodnuto 
mnohem dříve to, co později delegáti na čelja
binském sjezdu ujednali. A měH jsme proč bol
ševické vládě nedůvěřovati. Tím, že nás chtěli 
jednotlivé sověty odzbrojiti, zdržování našich 
ešelonů po dny a týdny na opuštěných stani
cích, roztáhnutí na tisíce verst našich ešelonů 
od Penzy až po Vladívostok, tím, že nás před
jížděly celé vlaky pancéřových automobilů, děl 
i rudoarmějců a konečně tím, že chtěly naši 
armádu rozdvojiti, vzniklo v nás odůvodněné 
podezření, že to, co dělá bolševická vláda, dělá 
proto, aby nás co nejvíce oslabila, aby nás tím 
jistěji a snáze přemohla. Byli jsme přesvědčeni, 
že měla v úmyslu z jakýchkoli důvodů z Ruska 
do Francie nás nepustiti. Otevřeného boje 
s námi se bála, neboť naše armáda, ačkoli malá, 
ale disciplinovaná a dobře ozbrojená, lehko 
mohla by svrhnouti její dosud nepevnou moc. 
Bylo nám jasno, že, jakmile jsme jí vydali podle 
úmluvy dvě třetiny zbraní a roztáhla nás po 
magistrále tak, že jsme byli ešelon od ešelonu 
na dvě a tři sta verst od sebe vzdáleni, chystala 
se zasaditi nám poslední a smrtelnou ránu. 

V bitvě u Lipjag dokázal náš pluk opětně, že 
jest hoden nazývati se plukem Prokopa Velikého. 
Připomeňme si, v jaké nevýhodě byli jsme proti 
nepříteli; proti našim 1600 vojákům s 5 děly a 
20 kulomety postavilo se na 4000 nepřátel se 14 
děly a 180 kulomety' 
Několikanásobná přesila nepřátel nemohla 

však zastaviti vítězného pochodu Gayerových 
vojáků. Pro ně nebylo překážek, jim nebylo nic 
strašné. Razili si průchod k Samaře a smetli 
všechno, co jim přišlo v cestu. 

Voz. rota prap. Urbana, třebaže její přísluš
níci byli z velké části řadové služby nezpůsobilí, 
zvláště se za boje vyznamenali: první se vrhla 
na nepřítele a první vnikla do nepřátelských 
zákopů. Voz. rotě dostalo se. za to čestného ti
lulu. Poručík Čeček ji pojmenoval "údernou 
vozorotou" , 

Čtvrtý červen roku 1918 bude nes mazatelně 
zapsán v historii 'pluku Prokopa Velikého. Bitva 
II Lip; ag bude zářivou, nehasnoucí hvězdou v jeho 
dějináchj bude nám připomínati nevídané hrdin-

S02 

Za takové vyhlídky přijel náš ešelon ~~. pra
poru, 3. pluku Jana Žižky z Trocnova dne 
30. dubna 1918 na poslední rozjezd před Čelja
binskem. Druhý den ráno, dne 1. května by! 
svátek práce. Sluníčko mě probudilo. .. Bratři 
od naší 12; roty, 1. čety, mezitím co jsme v noci 
spali, postavili si u svého vagonu "máji". Byla 
to borovice asi 15 metrů vysoká, kůra s ní čistě 
ostrouhána a na vršku vesele vlál prapor čer
venobílý. Mile mě to překvapilo. Bratři jako by 
tušili, že budeme několik měsíců na Sibiři pány, 
a proto již předem tak vysoko vztyčili naši 
vlajku. Druhý den jsme přijeli do Čeljabinska. 
Stály tam dva· ešelony 6. pluku a ešelony 1. 
a II. praporu našeho 3. pluku. Rusové přicházeli 
k nám a obdivovali se našim vagonům. Veškeré 
naše vagony byly totiž ozdobeny chvojím a na 
dveře vagonu vymalovali bratři-umělci někde 
Hradčany se zapadajícím sluncem, jinde mís tra 
Jana Husa, Žižku atd. Bratří přímo závodili 
v krášlení svých vagonů, když jsme někde stáli 
několik dní na cestě do Čeljabinska. 

V Čeljabinsku krátili jsme si dlouhý čas 
každým možným způsobem. Mimo službu "dě-

~ 'h- "*) a stráže J'sme nic jiného nedělali. Já zurne o k b ly . k' 
sám často jsem chodil do města o seV1C ,eku 

odovolstvennému**) komitétu pro poukaz y 
:. výdej dříVÍ, sádla ~td:" be~ kte:ých i~me ne: 
dostali ničeho koupih. Rlkah mne t.am. "Pr~c 

. d te dále? Tam je všeho dosh,. zde nas 
ne!~t e.. My bychom rádi," odpovídal Jsem, "ale 
VYJl e. " 1 'v má 

- - v železniční komisař se vym ouva, ze ne y 
l:komotiv." Za zmínku stojí, že tan: bJ~o ~od~e 
kapsářů. Naši hoši by mohli vypr?-veh, Jakrn: 
rafinovaným způsobem je .ok;-ádah ? po~ledm 
k v 'ku I mně vzali záplsmk s duvermckou ope) . d d v, v 

legitimací, podobenkou ženy at . v omnem, ze 
jsou tam peníze. . 

Jelikož jsem byl nucen choditi do měs!a, Jak 
jsem výše uvedl, sám, a nebyl~ t~ pro cecho
slováka dosti bezpečno, chodll Jsem ?ez len
tičky na čepici, abych nebyl na prvm p.o~le~ 
nápadný. Na rotné výbory, neboh "komlte!y 
se mnohdy pohlíželo s despektem,. al~ ~luzno 
přiznati, že, ačkoliv se našel ~ezl mml sem 
tam nějaký ten demagog, prece v,ykonaly 
poctivý kus práce. Rotné výbory, schaz:l~ s~ 
s plukovním, plukovní s brigádmm, bng:dm 

d ' . ", a divísíJ'ní se stýkal s Odbockou s lVlS1)mm d'Y k' 
Národní rady. Také po stránce ~o.~po ~r~ e 
staraly se rotné výbory, j~k bylo v .JeJ1~h ~llach 
a moci. Hoši se již nudíh a reptal! kaz.dy den, . 
když tu znenadání vypukl první konfhkt bol
ševiků. Vedle ešelonů 6. pluku, ~~eréy st~ly na 
pereseleneckém***) punktě, stálo tez ney~olik va
gonů zajatců Maďarů, Němců atd., kten, vrace
jíce se do Rakouska, byli vrácení ze Sa;nary 
zpět na Sibiř. Žádný se o ně nestaral a om h!a
doví chodili k naším hochům po vagonech ze
brat. Ti jim dávali chleba, machorku!)., cukr, 
ba i z kuchyní dostali zbytky. Vtom p~lJela 10: 
komotiva, připnula jeji~~ vagony a ,om patrnye 
v domnění, že jedou JIZ bez zastav~x.. pryc, 
pěkně se nám odměnili. Když byl :ylak J1Z v po
hybu, mrštil jeden Maďar kusem z,:le}a. do va
gonu 6. pluku a zranil dost znacne Jednoho 
bratra. Někteří bratři viděli, z kterého vagon~ 
bylo železo hozeno. Pustili se za ,:l~kemf. kyterJ. 
zůstal před nádražní budovou stah:. ,ASI. ctY;l 
bratři přiběhli k našemu ešelonu a zadah nase 
bratry od 12. roty, aby ji~ šli ~a pomoc a '!~ 
spěchu sdělili, co se stalo. slo aSI dvacet ~rat::, 
z nichž někteří si vzali vintovky. Kdyz pn
běhli na nádraŽÍ, vyzvali toho, který žel:~o 
hodil aby se přihlásil. Zajatci však s~ JIm 
posm'ívali a Maďaři volali: "BazI?eg a lSt,:~~ 
Čechy'" Tu bratřím přešla trp~hvost, skocdl 
do va~onu a vyhnali všechny zaJat:e z v~~ovz:u 
ven. Přivedli je na místo čínu. Opet bratr1 za
dati, aby se pachatel sám přiznal. ~nebo aby 
jiní prozradili vinníka. Ti se však stale posml; 
vaH a dělali různé poznámky. Tu ~e h,?chu 
zmocnil hněv. Začali je pohl.avkovah. a sťo~
chati kolbami. Teprve tehdy !.eden. z mc~ vu~a: 
zal pravého vinníka. Do kr!l!nosh vydrazdem 
bratři vrhli se na něho a Ublh ho. 

*1 denní službu. 
'O} zásobovacímu. 

.~.) pro vystěhovalce. 
tl tabák. 

To mělo za následek, že se do toho vn:ísi!i 
bolševici, což by konečně ~ylo ~ýv~10 n~ mls~~. 
kdyby správně postupovalI. Oru vsak Sl. vy~~
dali několik bratři, aby přišli na kOlIl1~anat 
a vydali svědectví, jak se věc ud~la. Kdyz ytam 

y'yl' bols~ evici aniž J' e vyslechh, beze vseho pns 1, I 1 l' t 
je arestovali. Po dvou dnech by a ,vys ana ~ 
delegace s důstojníkem se žádosyb, . a?y uV,;i: 
něné bratry propustili, al,; ~ol,sevlcl ~avre 1 

i tuto deputaci a všech!1Y .ve~nene odvyez!l autc:'
mobilem na místo od CelJabmska :n~cn~ v~da
lené. Ten večer isme d~mon.strac~~ ta~l~ na 
Čeljabinsk a obsadivše pul mesta, za~al,: !sme 
osvobození arestovaných. Toho se bolsevlcl za
lekli přivezli arestované bratry na svobodu ca 
my ~a zpěvu písni vraceli se do svýc~ vag~~u; 
Při tom jsme ukořistili něco zbranI, zvlaste 
vin to vek. _ . . 

V bolševické armádě sloužilo ': CelJa~msku 
též několik srbských dobrovolcu. Kdyz od
jížděla srbská divise. přes Archa?gelsk ,do 
Francie, zanechala je Jako nen:ocn~ v čelJa
binsku v nemocnicí. Po uzdraveru ?yh z nem~c
nice propuštěni a nuceni vs!ouplh do bols::
vické armády, aby nezah~ul~ ~l~dem .. Po pn
jezdu našich ešelonů chtěh preJlb k nam. PI,u
kovnik Vojtěchovský jim ?r~vil, aby, prozabm 
zůstali na svých místech, ze 1 t~m !lam mohou 
prokázati dobré služby. A prokazah. . 
Právě se konal sjezd delegátů čsl. vOJs!<a. na 

Rusi v Čel j abinsku, který odmítl v s .bolsevlky 
další vyjednávání, poněvadž uznal, ze Je ~o bezk účelné a rozhodl, že pojedeme na Vladlv?sto 
vlastní silou". Maxovy telegramy, ktery ~yl 

t~u dobou v Moskvě a jménem Od~o~ky a
rodní rady na Rusi vyjednával, pr~~lasd za ne
platné. Nato js~e slyšeli, ,že Trocklj vydl~l roz
kaz odzbrojit Cechoslovaky a ktery Cech?
slovák se chytí na trati s vintovk~)U ~ ruce, _ze 
má být bez milosti zastřelen. Událost; pak sly 
rychle za sebou. Přišla zpráva, ~e vlaky 
6. pluku, které před několika d~y VYJely bo~e
ljabinska dále na Omsk, byly v Jlzde od se-
viků u Marianovky přepadeny a ,že b~lo m~<;>~o 
bratří raněno a zabito. Podobna zpr~v:a pns ~ 
také od Zlatoustu, kde lstí bolševlc,: uvedlI 
ešelon štábu 1. pluku na slepou kole] a p~~ 
z bezprostřední blízkosti jali se do, ne~o stn
letL Napadení bratří, polonazí, yyskak!lh z ~~: 
gonů a kameny zahnali bo~šev,lky a Jen stezl 
zachránili holé životy. Mezl naml nastalo ho
rečné napětí. Bratří stáli v hlo~čcích a yta! se 
jeden druhého, co nového. Tu Jsem slysel Je~
noho bratra vyprávěti, že c;ni .sr~ští d~brov~~~l! 
kteří chtěli přejíti od bolsevlku k nam, P?~i~ 
opět k plukovníku Y ~jtěch~.vském~ ,a sdeh 1 

mu, že u krásnoarměJcu hyl. cte~ ta~ny rozk~z, 
že mají dne 29. května v nocI nase eselony pr~
padnouti. Plukovník Vojtěchovský pravd: 
Když chtějí přepadnouii oni nás, př~padne:ne 

" • ff Ptal se J' ak 'e rozdělena u ruch sluzba my Je. 'J • • , h _ ek 
a sdělili mu že celou noc stOjí u stroJruc pus.. 
stráže. Tu' je požádal, aby hleděl} odstramb 
všechny stráže u kulometů v nocI ze 27:. na 
28 května. A skutečně odpoledne 27: ~~etna 
hÝl vydán rozkaz, že žádný bratr nesm1 JI!1 bVin 
do města. Chystali jsme se na noc. Zbraru y o 
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málo. Vintovek bylo u každého praporu asi 160. 
Bratří, kteří neměli vintovek, se poctivě dělili 
mezi sebou o bomby. Někteří si vzali z kuchyně 
i sekery, jen aby se mohli výpravy zúčastniti. 

Hoši byli pro boj tak nadšení, že bratr Za
hradník, který měl vypůjčenu do služby moji 
vintovku, nechtěl mně ji dát. Bratr Vondráček, 
když viděl, že by snad br. Zahradníkovi vin
tovka zůstala, žádal mne, abych ji půjčil jemu. 
Tehdy jsem pravil: "Oběma vám jí půjčit ne
mohu, tak si ji nechám sám." Br. desátník Hanuš 
nás rozsoudil. " Tomane, půjč jí Vondráčkovi, 
podívej se, jak se celý třese. Jsi starší,· máš 
doma ženu a děti a zde taky někdo musí hlídat 
vagony." Tak zůstala vintovka Vondráčkovi a 
já zůstal hlídati vagony. Bratr Zahradník dostal 
dvě bomby a přinesl si z kuchyně sekeru a byl 
také spokojen. Jen se utěšoval, že, až půjde 
zpátky, že si jistě ponese svou vintovku. Ta
ková byla nálada pro vystoupení proti bolše
vikům. 

Večer byl dán rozkaz. Třetí prapor zabere 
kasárna, která byla za městem ve směru se
verozápadním od nádraží. Jakmile budou ka
sárna obsazena, vystřelí se tři bílé rakety a 
na toto znamení I. a II. prapor obsadí město. 
Každá rota šla odděleně z ešelonu, aby se ne
vzbudilo velké podezření. Naše 12. rota vyšla 
o 12. hod. v noci, obešla město a útočila z jižní 
strany na kasárna. My, co jsme byli beze 
zbraní a hlídali vagony, netrpělivě jsme očeká
vali výsledek bitvy, Byl již skoro bílý den, když 
vzlétly tři toužebně očekávané rakety do výše, 
aniž jsme slyšeli napřed nějakou střelbu. Jásali 
jsme radostí. Za chvíli bylo slyšeti ojedinělé 
výstřely, to naši jíž zabírali město. Do rána byl 
Čeljabinsk v naší moci. 

Když přišli bratří domů, vyprávěli zkuše
nosti z boje. Dvanáctá rota útočila na kasárna 
s jižní strany. Když přiběhli až ke kasárnám, 
bolševická stráž přeskakovala ploty a běžela 
k našim. Tak jsme se dostali do kasáren bez 
výstřelu. Současně s druhé strany přišly druhé 
dvě roty, obsadily strojní pušky a dva a dva 
muži vběhli do baráku a viděli překvapené 
krasnoarmějce. Točíce bombami nad hlavami, 
volali: "Vstavaj, vychodi." Vše uděšeně ská. 
kalo z postelí a hnalo se ven. Zvláště mnoho 
tam bylo žen v "Evině rouše", které strachem 
či studem pištěly. Zádnému nebylo dovoleno 
něco vzíti s sebou, vše vyhnali nahé a polonahé 
na nádvoří kasáren. Bylo tam tři tisíce Maďarů 

se také stalo. Vzetím Čeljabinska utvořily se 
nám tři fronty. Jedna od Trojicka-Poletajeva, 
druhá na Argajaš a třetí ve směru od Omska. 
Nastávaly nám těžké boje. 

Cestami odboje. IV. Cyril Toman. 

Zákeřné přepadeni v Zlatoustě 
n a U r á I e. 

Po incidentu v Čeljabinsku dne 14. května 1918 
(jeden ze zajatců z vlaku hodil po našem do
brovolci a omráčil ho. Zato byl, přes varovné 
hlasy některých bratří, v návalu rozčilení na 
místě zabit), se roznesla zpráva po celé ma
gistrále od Vladívostoku až do Penzy. štáb 
1. střel. pluku "Mistra Jana Husa" stál tehdy 
na stanici Ufa. Bolševici od té doby se dívali 
na Čechoslováky odměřeně - ba nepřátelsky. 
Pozorovali jsme to, když jsme k nim do pe
kárny na stanici chodili pro chleba. - Na
jednou přišla zpráva, že odjedeme do Vladi. 
vostoku. Tuto zprávu isme všichni radostně při
vítali. Bylo právě na Urále velmi pěkně. Vlak 
projížděl romantickými údolími a za několik 
dní se objevil v zlatoustských závodech. Odtud 
již v dáli bylo viděti typické město ZIatoust, 
v údolí pod zalesněnou strání s jedné a holou 
strání s druhé strany. K večeru isme vyjeli do 
stanice ZIatoustu. Hned po příjezdu náš komisař 
na stanici nás upozorňoval, abychom byli 
opatrní, že bolševici s námi dobře nesmýšlejí. 
Dále nás nepustili, vlak byl dopraven na po
slední kolejnice a bylo nám oznámeno, že bu
deme několik dní na nádraží čekati. Náčelník 
hudebního oddílu hned vyjednával s "bolše
viky", že by hudba a zpěváci štábu 1. pluku 
v nejbližších dnech uspořádali v "sobrání" kon
cert. Vše bylo slíbeno a ujednáno. V "těpluš
kách" bylo večer plno hovoru, veselo, smíchu. 
a vtipů o cestě, o Urá1e, o bolševicích v Zlato
ustě a j. 

a dva tisíce ruských krasnoarmějců a naši měli 
pouze 165 vintovek. Pak teprve je pouštěli po 
dvou do baráků zpět, aby si vzali potřebně věci. 
Maďaři byH dáni do zajateckých táborů a Ru
sové puštěni na svobodu, když se zavázali 
slibem, že proti nám více bojovati nebudou. 
Obsazení města bylo tak rychlé, že bolševičtí 
komisaři se ráno divili, že Čechoslováci tak brzy 
zrána gulají po městě. Nevěděli ani, že jsou 
našimi zajatci. Některým se přece podařilo 
utéci. Celý den se svážely pak z vojenských 
skladišf zbraně, nakládaly do vagonů a posílaly 
za bratry, kteří byli ještě neozbrojeni. Přišli 
i staří vousatí kozáci a prosili velitele, aby je 
ozbrojil, že budou bojovati po našem boku, což 

Minula spokojeně hvězdná noc a nastal 
krásný, slunný den, Bylo to dne 26, května 1918 a 
nikdo netušil, že tento den navždy bude zapsán 
v historii 1. střel. pluku. "Mistra Jana Husa", 
Po snídani hoši spokojeně, s úsměvem na lících, 
rozešli se, jedni na bazar za nádražím, druzí 
chodili po nádraží a procházeli se na nástupišti 
před nádražní budovou, jiní zase odešli do údolí 
k blízké řece, aby Sl vyprali a na slunci vybílili 
prádlo. Před 8. hodinou ranní prošel nádražím 
větší oddíl ozbrojených bolševiku s 2 kulomety 
a odešel za blízký most, vedoucí přes želez
niční traf. Tam se po pravé straně na vyvýše
ném místě rozestoupili podél trati asi 4 až 5 
metrů daleko a zaujali v připravených záko
pech svá místa. Někteří naši hoši ze zvěda-

'vosti šli se podívat za nimi, aby je viděli cvi
čiti. Chvíli stáli podél mostu na silnici i na vy
výšených místech, aby pozorovali cvičící bol
ševiky v cepu a ve vykopaných úkrytech. Tu 
se pojednou objevil vojín "bolševik" a povídá 
bratřím, aby odešli a ve cvičení jim nepřeká
želi. Mlčky všichni odešli zpět na nádraží. 
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Asi za hodinu přišel rozkaz, že náš vlak bude 
převezen na hlavní kolej a ~;.zy odjed~me n.a 
východ do Vladivostoku. Pn!:l rus~'y stroJ
vedoucí s lokomotivou a pnpnul Jl vzadu 
u vlaku. Hochům, kteří měli sl~ž~u ešeloI~u 
(vlaku), bylo toto počíná~í stroJv~dcovo ,na
padné a podezřelé a tázah se stro)vedouclho, 
proč lokomotivu připojuje k vlaku v~adu ~ n~ 
vpředu. Odsekl jim, řka: "Vím, co n:am d,:la,t~: 

. vy se nemáte co míchat do mych. veCl. 
Bratří hned odešli k poručíku Miillerovl a vy
právěli mu vš.e, co se. vzadu yla~u děje, že c~!é 
toto jednání Je velmI podezrele. Nato poruclk 
pravíl: uVždyť nejsme žádné báby, a?ychom ~e 
bolševiků MIL" Brzy vlak se hnul, ,el na~pet, 
a všichni bratří poblíže vlaku nask~kahv ~o 
těplušek (vagonů). Vlak jel pomal~ zpet, preJe! 
jíž poslední výhybku a jel stále stejnou .:ychlosh 
za most a tu již mnohým byla tato Jlzda po
dezřelá. 'Někteří vykukovali z okének :vago~ů! 
majíce jen vystrčeny hlavy, jiní zas,,: Sl h~vel~ 
na "pryčnách" (prknech) a vtipkoyah, usmlvah 
se a volali na bratry v sousedmch ~~gone~h 
nebo zpívali na sokolský nápěv: "Spe)me dal, 
za Urál ... " Právě jsme přijeli za mosteID; v~~ 
soutěsky, odkudž byl krásný pohled. na CVICICol 
bolševiky, kteří do výše jedné polo~my "!agon~ 
na náspu měli rozvinutý, c~p s puskamI prob 
nám obrácenými. Tu vola Jeden ~ratr, z yok~~ 
se dívající: "Hoši, podívej~e .se, Jak bolsevlcl 
cvičí:' Sotva to dořekl, objevil se za cepe~ ~a 
koni komisař s revolver.em v ruce a. vystr~hl, 
což bylo znamení k střelbě. Celý cep 1 s dvema 
kulomety spustil ostrý oheň do naseho vlaku, 
asi 5 místy 10 kroků vzdáleného. Nastal.a 
panik~ ve voze. Křik a nářek raněných ~e ozy~ 
val v ohlušující palbě pušek a kul?metu. Kd~ 
mohl rychle seskočil s vozu a lehl Sl vedle trah 
v přikopu na zem. Zbraň nik~o, k.rom~ služ~~ 
majících bratří, neměl, neby~o !í am moz~o vZlb· 
s sebou, poněvadž byla umlste~~ ao vl~z~n.a za 
trámky na stropě vagonu. Bratn dustO)mCl !:e
mohli ani osobní vůz opustiti. Lépe bylo bratru~ 
v těpluškách". Strašný rachot ozýval se. f!1ezl 
sk~lami. Ranění ve vlaku, jenž jel stále stejnou 
rychlostí dále, stenaH a ;naříkali .. ,!,i. v kteří. ne
mohli seskočiti zůstali ve vlaku osetrovah ra
něné, jichž byio na 45. Br. Havlík (sklepník 
z Prahy) sotva vyskočil z vozu, byl smrtel,ne za
sažen ručním granátem na rameně a prsou a za: 
krátko na témž místě na pěšince vvedl~ trah 
skonal. Strojvedoucí toho vlaku (bolsevl~) byl 
předem domluven a uvědomen, na dane zn~
mení (výstřel z. revolveru) komisařovo sesko~l1 
s lokomotivy jedoucího vlaku a skryl s~ v ?hz: 
kém lese. Jistý bratr z hudebního oddtlu, jenz 
uměl zacházeti s parním strojem, pustil se do
předu za lokomotivou a asi tři čtv~i ~i1o.metru 
od místa přepadení, nad zlat<;)UstskY~l1. z~v?dy~ 
zastavil lokomotivu S mrtvými a rane;ty!m,. J1n:Z 
se hned dostalo ošetření od plukovmho lekare 
dra Fr. Langra. 

Zatím, co vlak odejel, leželi. jsme be~pra~~í 
a trati po obou stranách kolejmc v "ohm . Desf 
kulek z pušek a dvou kulometů fičel .nám nad 
hlavami a kulky se odrážely od protější kame-
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nité stěny. Mezi námi byl i službu konající 
důstojník-hrdina, učitel Zanáška z 1. f?ty (od 
Kroměříže). Ten ujal se vedení nad hrstkou bez
branných nešfastníků, doplazil se na vrch pří
kopu pozdvihl hlavu, kolem níž déšť kulek 
hvízd~l, aby shlédl, jaká je situace. Na ievém 
křídle hrstka odvážných bratří chystala se k na
padení nepřítele s boku. V tomto okamžiku za 
rachotu a lomozu kulometů praporčík br. Za
náška zvolal silným hlasem: "Bratři, nezbývá 
nám nic jiného, než zahynouti nebo k~mením 
se brániti proti nepříteli!" ~aždý nas?::al ~? 
kapes a rukou kamení a plazll se po bnse pn
kopem na vrch. Všichni byli připraveni ~ .~tok~. 
Velitel vzal do pravé ruky revolver, JeJ~ .mel 
v důstojnické torbě kolem pasu, .. a na dany Je~~ 
povel všichni, jako jed~n ~~Ži Jsme ~astouplh 
k útoku. Lví křik a hura (az Jsme ~!l0z~ ochrap: 
těli) , se daleko široko ozývalo a v.slChm na cel: 
bitevní čáře s kamením v. ruce Jsm~ se ~?ah 
proti zákeřnému nepříteh. Na levem kn~l~ 
zmocnili se odvážní bratři kulometu a. hne~ Jej 
obrátili proti nepříteli s boku. Na prave:n kr1d~e 
neuspěl kulometčík, asi 3 kroky od nas vzda
lený, obrátiti kulomet proti n~m. Déšť ~amen~ 
jej zasypal, mnoho kamení mmulo ~e ~tl:f az 
kámen, hozený br. Kleskou a. koza,cka savl~ 
kuchaře, jenž v zástěře o~ vOJe~ske kuc~yne 
s vagonu seskočil, smrteln~. zasy~hly. nepr:tele 
na hlavě. Nyní nastoupdl vSl;hm zpredu 
i s boku proti střílejícímu nepříteh v cepu. Na
stal krutý a nemilosrdný boj.· Z};átQ~ kulo:net
číku pozbyl nepřítel odvahy, naSl hrdmnosh byl 
zastrašen, opustil své posic~, yve st,rachu ~a 
zmatku zanechal pušky na mlste a uhk~l zpet 
zachrániti se do blízkých domků a do. lesl~a. -: 
Kdo mohl, ozbrojil se zanechaný~l pus~~ml 
v bitevní čáře. Ale velitel praporclk Zanaska 
byl raněn bolševikem (říšským Němcem) do za~. 
Toto zranění mu však ranou z revolveru oplatil. 
Oba ranění seděli u potoka a naříkali. ~styatní 
postupovali kupředu proti domům, ~v m,:hz ~e 
skryl nepřítel. Z blízkého ~omu ~'yslo ne~ohk 
ran a na zem se skáceh bratn: Havranek 
z Hané (zborovský hrdina, vyznamenaný geor
gievským křížem), byv raněn do prsou, a hr:ed 
vedle něho Havel {z Mor. Ostravy},. zasazen 
kulí do břicha. Zatím střelba se z~lrmla ~ n~
přítel (bolševici = Rusové, Maďan ~. N~~Cl) 
utekl do blízkého lesíka, aby zachraml ZlVOt. 
Vrátili jsme se zpět a u ~otoka př,:d ~r~tí le
želo několik raněných, najatých bolsevlk~ (ra
kouských zajatců), kteří prosili o .pom,oc, z~. za 
peníze byli svedeni k tomuto ne~l?ske~u v emu. 
Poblíže ležel bratr praporčík Zanas~a, }enz ~n~ 
úpěnlivě prosil, abych ho .z~střel~l a Zmlr.!l1! 
jeho bolesti. Utěšoval jsem Jej, že Jeh? zrdnanei~ 
není tak vážné. Potěšeného bratra hOSl o es 1 

na zlatoustské nádraží, aby mu byla poskytnt;ta. 
první pomoc Červeným křížem. Ale tato stamc~ 
byla v rukou bolševiků, a tam místo pomdc1; 
jak jsme se později, d~věd~li od o ml!o~r n~ 
sestry, byla hrdin~vl, ceskem,u ydustoJmkovl! 
sťata hlava bolšeVickým komlsarem. Ostatm 
ranění byli později odneseni do našeho vlaku; 
na trati stojícího, kde jim poskytnuta byla prvnl 
pomoc. 
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Po bojí, unaveni a utrmáceni, jsme se sešli 
u trati, na místě přepadení. Na bojišti leželo 
mnoho mrtvol í raněných nepřátel a mezi nimi 
naši 3 hrdinové (Havránek, Havlík a Havel). 
Cestami odboje. IV. František Rybníček. 

11-

Boje na úseku železnice 
T a n ch o j - P o s o 1 s k á. 

Po rozprášení bolševické skupiny u stanice 
Salzan a Muríno byla provedena ve dnech 
15.-20. srpna poslední rozhodná operace která 
nejen definitivně zlomila odpor bolševických 
vojsk v Pobajkalí, nýbrž i otevřela nám cestu 
na Dálný Východ. Tato operace, vedená na 
úseku železné dráhy mezi stanicemi T anchoj 
a Posolská, na frontě dlouhé asi 98 km, byla 
největší a nejodvážnější z bojů na východní 
frontě. 

Nepřítel, který se opevnil na úzké prostoře 
riaI?říč malé~o úd.olí před stanicí Tanchoj, měl 
velIce dobre pOSlce, neboť sám terén tvořil 
tu přirozenou pevnost. Na pravém křídle na je
zeře Bajkalském chránilo ho silné loďstvo se 
dvěm:; velkými ledoborci "Bajkal" a "Angara", 
ozbrojenými několika děly, na čele a na levém 
i eho křídle chránilo ho dlouhé pásmo sopek ne
schůdných, vysokých, na úpatí pokrytých pra
lesem. Klíč k jeho posíci tvořilo jediné zmíněné 
údolí, obsazené velikými silami, skládajícími se 
hlavně z Maďarů a Němců. Podařilo-li by se 
dobýti této posice jednoduchým manévrem ne
přítel mohl by se opevniti o několik kilom~trů 
dále, neboť příznivý terén byl pro něho až do 
v~snice Mysové, za níž se teprve rozšiřuje pla
mna, přerývaná hustými lesy a častými močály, 
na které by se nepřítel už stěží mohl držeti. 
Baj~al se tu ohýbá k severo-východu a sopky 
k. Jlho-východu. Bylo viděti, že, nebude-li pod
mknuta operace s hlubokým obchvatem do ne
přátelského týlu, budeme ještě dlouho zápasiti 
o úzké bajkalské defilé s těžkými ztrátami. 

Rozhodl jsem se proto napadnouti nepřítele 
na frontě mezi Kedrovou a Tanchojem a sou
časně výpravou poslanou přes Bajkalské je
zero odříznouti mu ústup k Východu u Po sol
ské, vzdálené od Tanchoje 98 verst. S tímto 
plánem mínil jsem spojiti zároveň operaci k zá
chraně velikého mostu přes řeku Selengu u sta
nice Dívisioné. Maje na zřeteli, že mezi nepřá
telskými vojíny jsou mnozí, kteří byli násilím 
donuceni ke vstupu do rudé armády, a mnozí, 
oklamaní politickými i vojenskými vůdci bol
ševiků, dal jsem rozházeti s aeroplánu mezi 
rudá vojska prohlášení, vybízející bolševiky, 
aby se dobrovolně vzdávali, zaručuje jim za to 
zachování života a nevýbojným rudogvarděicům 
propuštění na svobodu. To ovšem se netýkalo 
těch, na nichž lpěly těžké zločiny. Avšak když 
výsledky tohoto prohlášení pro teror bolševic
kých komisařů byly malé, rozhodl jsem se pro
vésti zmíněný plán. Plán byl velmi riskantní a 
mnoho českých i ruských důstojníků jej posu
zovalo pesimisticky. Nejodvážnější úlohu měla 
obchvatná kolona podplukovníka Ušakova, 
skládající se ze 3 rot úderného praporu, 1 roty 
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7. a 1 roty 8. československého pluku, ruského 
barnaulského pluku (500 lidí), kozáckého oddílu 
(75 jezdců), 5. československé baterie se 4 děly 

- a půl baterie ruské se 2 děly. Úhrnem v nt 
bylo 1075 lidí pěchoty, 75 jezdců a 6 děl. 
~, vK?Ioně b~l~ při~ázánof. přeplouti na malých 
rIcmch parmclch pres Bajkal a vyloditi se ne
daleko Posolské na východním břehu jezera. 
Nebv~zpečí pro přeplavbu bylo několikeré: pře
devslm nebezpečí se strany nepřátelského loď
stva, které se mohlo pohybovati nejméně tři
krát rychleji než naše kolové, říční parníčky, 
táhnoucí ještě vlečné lodi, t. zv. badei šrou
bové lodi bolševiků byly pravými obry proti 
našim filigránským parníčkům a mohly v pří
padě, že by naše lodi zpozorovaly, několika dě
lovými výstřely potopiti celou moji výpravu. 
Konečně naše lodi byly vydány na po spas bouři 
i větru. Tajemné, ohromné jezero - je na nej
užším místě 42 km široké, délka jeho přesahuje 
600 km, největší dosud změřená hloubka prý je 
přes 9 km - působí hrůzou již při pohledu na 
ně. Bylo nejisto a nebezpečno svěřovati se mu 
na takových kocábkách, jako byly naše, neboť 
se často znenadání bouří. 

První část oddílu s podplukovníkem Ušako
vem v čele odjela na lodi "Burjatu" již dne 
14. srpna z přístavu Listveničného na sever 
podél západního břehu jezera Bajkalu. Dojemně 
zněla naše národní hymna, zpívaná hochy, ktéří 
se teď pouštěli v boj po vlnách tajemného je
zera na malém parníku, táhnoucím za sebou 
3 poloshnilé vlečné lodi. Ruští námořníci nás 
varovali, abychom se nepouštěli na širé jezero, 
že konstrukce lodi je slabá a nepevná. Ale pod
plukovník Ušakov byl všude a dodával ducha: 
"čert není tak zlý, jak ho malují," říkal a sku
tečně, štěstí nám přálo. "Burjat" byl zastižen 
v noci bouří, která jím tak zmítala, že kola vy
pověděla službu, poněvadž byla střídavě nad 
vodou. Po dlouhém zmítání na místě byl ná
razem vln hozen na skalisko. Ale loď byla jen 
málo poškozena a nazítří byla vyzvednuta a za 
jasného dne pustila se přes širé jezero. Téhož 
dne večer za "Buriatem" vypraven druhý 
transport na lodi "F eodosia" se 2 vlečnými 
loďmi, pod ochranou říčního výletního par
níčku "Sibirjaka" pod velením poručíka Šulgov
ského. Dne 16. srpna naše lodi přiblížily se 
o 4. hodině ranní k východnímu břehu jižního 
cípu jezera u vesnice Posolské, aniž byly zpo
zorovány nepřítelem. První přistál k břehu 
"Sibirjak", z něhož vystoupili kozáci. 

Vesnice Posolská skládá se ze dvou částí, 
vzdálených od sebe několik kilometrů a spo
jených jen úzkou pěšinou mezi bažinami. Pod
plukovník Ušakov zanechal část Barnaulců' 
posádkou v pobřežní části vesnice a ostatní síly 
postupovaly dvěma kolonami směrem ke stanici 
Posolské. Vzhledem k situací podplukovník 
Ušakov nařídil, aby nebyl jeho příchod pro
zrazen bolševikům, sejmouti odznaky a vydá
vati se za rudogvarděíce. Tak lstí a bez hluku 
obsazena stanice Posolská, kde byly ihned od
zbrojeny nic netušící bolševické hlídky a zatčen 
velitel stanice. Dvě roty Barnaulců byly roze
staveny na ochranu dráhy a přilehlé části ves-

nice, druhé dvě roty vypraveny směrem k ne
příteli k zastávce č. 19. Rota poručíka Jane~ka 
obsadila vrchy asi 5 km Východně od stamce, 
aby chránila naší výpravy proti Verchně-Udin
sku a poškodila trať. 

Brzo dostavily se prvé úspěchy. Vlak rudých, 
vezoucí z Verchně-Udinska na bojiště dělostře
lecké náboje, výzbroj a potraviny, vyjel z kolejí 
na místě, kde námi byla rozebrána trať, a jeho 
malá posádka se rozběhla. Velite! vlaku byl 
zajat a podplukovníkUšakov jeho jménem po
žádal ve Verchně-Udinsku, aby byly poslány 
další třaskaviny pro frontu. Asi ve dvě hodiny 
odpoledne zazněla kanonáda od Mysové. To 
byla prvá československá námořní bitva. Vra
cejíce se totiž od Posolské do Listveničného, 
aby obstaraly potraviny obchvatné skupině, 
naše lodi zajely trochu jižněji k přístavu My
sové, kde pozorovaly zvláštní ruch. Tou dobou 
ujížděli totiž od T anchoje bolševici, poražení 
tam naší frontální skupinou, a jejich vlaky ku
pily se v Mysové. Podél břehu rejdil bolševický 
ledoborec "Bajkal" a menší o něco parník 
"Krugobajkalec", připravující se k palbě na 
postupující naše oddíly. Poručík Sulgovský 
spolu s poručíkem Všetičkou rozhodli se vy
užitkovati okamžiku a podniknouti útok na bol
ševické lodi, které nemohlo ani napadnouti. že 
by se někdo opovážil na širé jezero,' a které 
pilně si hleděly jen pobřeží. "Feodosia" a "Si
birjak" přiblížily se více než na 5 km k bolše
vickým lodím a zahájily palbu po ledoborci a 
po stanici, rozložené na samém břehu. Z vlečné 
lodi "Síbíriaka" zapálena výstřelem petrolejová 
cisterna na stanicí, kde vznikl brzy velký 
požár. "Krugobajkalec" vážně poškozen, prchl 
do přístavu. "Bajkal" začal odpovídati. Avšak 
dobře mířená rána. praporčíka Kolína zasáhla 
ho v okamžiku, když se otočil bokem, připra
vuje se k novému výstřelu, a od zápalného gra
nátu vznikl na něm požár, šířící se z vrchní 
dřevěné konstrukce lodi do jejího nitra, kde 
nalezl potravu v skladech benzinu, petroleje 
a uhlí. Zatím i "Sibirjak" působil paniku na 
stanici přesnou střelbou po prchajících nepřá
'telských vlacích, pronásleduje je podél pobřeží. 
Bolševické pobřežní dělostřelectvo zahájilo 
silnou palbu po našich lodích, avšak nezpůsO
bilo nám škody. Lodi naše se vzdálily a šťastně 
se vrátily k svému cíli. Naši vojáci podali tu 
nový důkaz své osobní chrabnosti a vlastní ini
ciátivy. Z bolševického loďstva zůstala způso
bilou k službě jen moderní "Angara", menší než 
"Bajkal", šroubový parník "Michajil" a menší 
parník "Volna" s motorkou "Krugom". 

nazpět, zanechav platformu na kolejích. Vozy 
s dynamitem narazily na překážku; nastal 
ohromný výbuch, jímž byly vozy rozmeteny a 
na trati způsobena jáma v průměru 50 metrů, 
za níž ještě daleko zohýbány kolejnice. 

Naše řetězy přibližovaly se blíže a blíže 
k Tanchoji, zejména pravé naše křídlo, totiž 
jeden prapor 6. pluku poručíka Jindry, který se 
v hustém lese protloukal "husím pochodem". 
K večeru dostihl poručík Jindra vytčeného cíle 
na trati v nepřátelském týlu. Okolo 9, hodiny 
nic netušící bolševický oddíl, jdoucí z týlu na 
vystřídání svých soudruhů v zákopech, byl 
v temnotě poblíž samé stanice přepaden bodá
kovým útokem Jindrova oddílu. Rudí, celý den 
zoufale se bránící v zákopech, dobře zřízených 
proti naší frontální skupině, jakmile uslyšeli bi
tevní hluk ve svém týlu, zachraňovali se útě
kem. Zmatek jejich se ještě zvýšil smluvenými 
signály 6. a 7. pluku, znějícími se všech stran. 
Ráno dne 16. srpna byl Tanchoj námi obsazen. 
Poručík Jindra měl 3 mrtvé. Frontální skupina 
začala ihned pronásledovati nepřítele. 

První masa ustupujících bolševiků narazila 
na Ušakovovy části mezi BojarskoJ.1 a Posol-. 
skou. Barnaulci podle rozkazu propustili prvních 
8 vlaků bez překážky a potom teprve zničili 
trať. Následující 3 vlaky se srazily na tomto 
místě. Avšak rudí brzy se vzpamatovali a za
čali' prudký útok na Barnaulce a přinutili je 
k ústupu k bajkalskému břehu. Druhé dvě roty 
Barnaulců, posílené jednou rotou 7. pluku, 
vstoupily do boje s propuštěnými vlaky. Jelikož 
hrozilo nebezpečí, že naše obranná linie bude 
tu pro ražena, podplukovník Ušakov nařídil pro 
každý případ zničiti všecky železniční můstky 
před prchajícími vlaky. Zatím Ušakov poslal 
druhou údernou rotu a' polovinu čety 1. roty 
na obchvat pravého křídla nepřátelského. 
Kromě toho posláno půl setniny úderníků k ze
sílení Barnaulců. Zbytek 1. roty poručíka Háska 
zůstal, aby očekával obrněný vlak. Ráno dne 
17. srpna musili Barnaulci pod tlakem nepřítele 
ustoupiti k spálenému železničnímu mostu. 
Ušakov se zálohou vydal se na pomoc a ústup 
zastavi1. Krátce potom začal se postup a všech 
8 bolševických vlaků přešlo v naše ruce. Za
jatci oznamovali, že všecky ostatní bolševické 
vlaky vzadu chtějí se vzdáti. 

Optimisticky posuzuje situaci, podplukovník 
Ušakov poslal dvě roty úderníků směrem 
k Verchně-Udinsku a sám, zůstaviv jednu rotu 
úderníků na stanici a vzav od bolševického 
vlaku lokomotivu a jeden vůz s 10 úderníky a 
1. rotou 7. pluku, odjel k 2astávce č. 19 na spo
jení s Barnauld. Na rozjezdě č. 19 ovšem Bar-
naulců nebylo a plukovníku Ušakovu stalo se 
osudným to, že nařídil sejmouti odznaky a že 
Barnaulci pod velením plukovníka Volkova ne
hlásili svůj ústup. 

Frontální útok, zahájený česko-ruskými od
díly pod velením plukovníka Pepeljajeva v 10 
hodin ráno dne 15. srpna u stanice Kedrové, 
byl zadržován nepřátelskou dělostřelbou a bro
. něviky. Nato proti našemu broněviku na levé 
koleji pustili bolševici rozjetou lokomotivu se 
třemi vozy dynamitu. Námi byla však zavčas 
léčka zpozorována a velitel našeho broněviku 
nařídil odepnouti platformu (nekrytý nákladní 
vagon, připojený před broněvikem za účelem 
ochrany broněviku od min pod kolejnicemi), 
umístěnou na předku našeho broněviku a ujel 

Před zastávkou Č. 19~ octl se podplukovník 
Ušakov náhle v ohni bolševických stráži - on 
je však pokládal za Barnaulce a vzkřikl na ně, 
aby nestříleli, udav své jméno. A jsa úplně pře
svědčen, že jde o nedorozumění, sám první od
hodil revolver. Když poznal omyl, chtěl se za-
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chrániti lstí řka, že jde vyjednávat spolu s pod. 
praporčíkem úderného praporu Staničičem.lhned 
byH oba obklopeni asi 60 bolševiky a odvedeni 
do štábu Senotruseva-Morozova, veHtele 1. bol
ševického armádního sboru. 

Podplukovník Ušakov ani podpraporčík Sta
ničič se nevrátili. 

Když oněch 10 bratří se vrátilo na stanici 
Posolskou a podalo zdrcující zprávu o zajetí 
podplukovníka Ušakova, všichni úderníci jako 
Jeden muž, nehledíce na únavu a slabost, pod 
velením poručíka Háska rychle spěli k zastávce 
Č. 19, aby vysvobodíH svého vůdce, Avšak před 
zastávkou narazili na vlnu rudých asi 3000 
mužů a byli donuceni ustoupiti, majíce ohrožena 
křídla. Byla zaujata po sice asi 4 versty před 
Posolskou. Rudí, ještě zesílení, přešli k útoku. 
Ve dvě hodiny v noci, když naší úderníci již 
neměli patron, po hrdinném, dlouhém od
poru, zmateni výkřiky českých komunistů na 
nepřátelské straně, musili ustoupiti a dali se 
o něco nalevo. Zatíni kapitán Dvořák, stáhnuv 
och:anu, vyslanou k Verchně-Udinsku, zaujal 
poslci u železničních mostů, aby byl zamezen 
ústup nepříteli. Ale ani tu nebylo možno se 
udržeti proti přesile nepřítelově. První rota 
7. pluku a 2. rota uderníků uvázly v bažinách 
a po těžkých útrapách se soustředily na dru
hém konci Posolské u břehu Bajkalu, kam 
později přišli i Barnaulci. Poručík Hásek byl 
tudíž nucen nečinně přihlížeti k tomu, jak se 
na volné trati před ním kupily vlaky rudých. 
Potom předpokládaje, že kapitán Dvořák hájí 
posud nádraží, učinil útok na vlaky a po hodi
novém boji dobyl 15 z nich, vzav mnoho za
jatců. K ná~raží však dále nemohl, jelikož síly 
jeho byly mcotné a dověděl se mezitím že ka
~i~án Dvořák byl nucen nádraží opustiti fa uchý
hb se do lesů. Všechnu naději skládal pak jen 
do frontální skupiny, kterou čekal od Mysové. 

Zatím f~ontáln!, sk?pina po vúspěšném boji 
u TanchoJe, maJ1C uIohu znacně usnadněnu 
sebeobětovností oddílu Ušakovova, rychle se 
probíjela kupředu. Dne 17. srpna v 8 hod. ráno 
byla. po přestřelce naším předvojem obsazena 
stamce Mysová, kde rudí před tím byli napa
deni naším loďstvem. Bolševické ešelony byly 
v t~ dobu h!ášeny 45 verst k východu od My
sov~, u stamce Posolské. Náš předvoj vypravil 
se Ihned dále, aby se včas spojil se skupinou 
Ušakovovou. Bolševická hlídka, čekající u mostu 
před zastávkou č. 19, byla námi zahnána a naše 
jízda se rychle pohybovala kupředu. Brzo vzato 
13 vlaků rudých, stojících za sebou na kolejích. 
Nařízeno troubiti naše signály, aby bylo získáno 
spojení se skupinou Ušakovovou. 

První slyšel slabé zvuky signálu 7. pluku 
"Spějme dál" poručík Hásek. Jakou radost 
znamenal tento signál! Brzo se objevili naši 
jezdci a za nimi i pěchota. Poručík Hásek však 
nelenil a ihned nařídil útok na stanici Po sol
skou. Předvoj mého oddílu pomohl na pravém 
jeho křídle. Kolem 10. hod. dopolední dne 
18. srpna 1918 po prudkém útoku byla stanice 
Posolská znova v našich rukou. 
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Celková kořist byla ohromná. Bylo vzato 59 
vlaků se. štáby korpusu a divisí, s velikými 
sklady VOjenského a medicínského materiálu a 
potravin. Zajatců bylo několik tisíc. Naše ztráty 
22 mrtvých a 30 raněných; středně-sibiřský 
korI?us , měl ~~i, 100 mrtvých a 300 raněných. 
Cely nasledujlCl den (19. srpna) věnován vy
hledávání padlých a raněných a svolávání 
zbytků naší obchvatné skupiny. Ještě po bitvě 
celý týden scházeli se houfně bolševici, za boje 
rozuteklí do lesů, k našim oddílům na stanice 
a dávali se zajímati. 

Odpoledne po dlouhém. hledáni našli jsme 
v lese mrtvolu podplukovníka Ušakova, 
všemi, zvláště úderníky zbožňovaného, a pod
praporčíka StanÍčiče. Mrtvola Ušakovova byla 
zohavena. Kromě toho bylo zjištěno, že jeden 
z českých vojáků byl podpaždím pověšen na 
strom, oblít petrolejem, zapálen a takovým způ
sobem Maďary umučen. Zbytky jeho těla byly 
nalezeny pod stromem. Jest pochopitelno, že 
rozjitřeni našeho vojska proti bolševikům a 
zvláště internacionalistům se ještě zvýšilo, což 
mnohý z Maďarů, zajatých v tomto boji, zaplatil 
svým životem. Tělo podplukovníka Ušakova, 
povýšeného právě na plukovníka, bylo dne 
22. srpna pohřbeno ve Verchně-U dinsku a 
později na žádost kanských občanů převezeno 
do Kansku Jenisejského. 

Současně s likvidací bajkalské fronty Iikvi
dová~o i nepřátelské loďstvo. Úkol pronásle
dovatI uprchlou Angaru byl dán parníčku Burjat 
pod velením poručíka Všetičky. Burjat vyjel 
dne 18. srpna z Listveničného na Posolskou a 
odtud dále na sever. V noci ze dne 19. na 
20. srpna našel Angaru v Barguzinském přistavě, 
odkud po několika výstřelech Burjatu uprchla. 
Avšak její posádka rozhodla vzdáti se Čecho
slovákům, což učinila v Listveničném. Později 
vzdal se i Krugobajkalec a ostatní lodi bolše
vické. Ztráty bolševiků byly tak veliké, že ně
kolik dní byly sbírány mrtvoly, nakládány do 
vagonů a odváženy do lesa k pohřbení. 

Dne 20. srpna po správce obou mostů za Po
solskou započato s pronásledováním nepřítele, 
který ještě doufal najíti pomoc v blízkém tá
boru zajatců na stanici Divisioné, asi 7 km vzdá
lené na západ od Verchně-Udinska. Most přes 
Selengu byl zachrá.něn náhodou naším aero
plánem. Když se totiž bolševická hlídka s ko
misařem v čele chystala vyhoditi most do po
větří, objevil se nad mostem náš aeroplán, 
který hlídku tak postrašil, že rychle utekla. Za 
mostem uvítali nás silnou palbou Číňané, opev
nění'na malých návrších za řekou. Bylo jich asi 
1500, ale byli tak zbabělí, že utekli, aniž vyčkali 
vážnějšího boje. Tak se nám dostala do rukou 
Divisioná beze ztrát. Před zajateckým táborem 
vítali nás radostně maďarští a němečtí zajatci, 
1geří se dívali na náš postup a děkovali nám 

. za své osvobození, neboť ti, kdož nešli do rudé 
armády, byH terorisováni a trpěli hladem. 

R. Gajda: Moje paměti. 

Dob y f í V I a divo s t o k u. 

Dne 20. června byla uzavřena "Odbočkou" ,a 
ruským sovětem ve Vladívostoku .smlouva, podle 
níž vedle Rusů postavena i naše ochrana rajonů, 
v nichž naše vojska jsou ubytována, zvláště pak 
skladišf zbraní, střeliva a vojenských potřeb. 
Toto opatření bylo nutno učiniti, poněvadž bylo 
nebezpečí, že z nedostatečně chráněných skladů 
mohou býti vzaty zbraně a použity proti nám a 
také proto, aby byly znemožněny zločinné po
kusy o vyhození skladišf třaskavin. Ze skladišť 
byly vydávány zbraně na základě poukazu so
větů, ve smyslu dohody ze dne 20. června. 

Avšak poslední dobou přicházely s poukazy 
sovětů různé osoby a odvážely odtud vždy značné 
množství výzbroje. Dali jsme si pozor, kam se to 
vozí. A bylo zřejmo, že místní sovět nejen že 
rozšiřuje své místní síly mobilisováním přístav
ních nakladačů, ale že posílá zbraně i do jiných 
míst, na zbrojení Němců a Maďarů proti našim 
ešelonům, pohybujícím se vzadu po sibiřské 
dráze. Také odesílány na sever námi vy
prázdněné ešelony na "První a Druhou Rj ečku". 
Poněvadž fronta Semenovova byla již likvido
vána, nemohlo býti pochyby, že všechny ty pří
pravy směřovaly proti nám. 

Pohyb ešelonů našich vojsk v západní Si .. 
biři byl ohrožen, a proto bylo povinností nás, zde 
snažiti se i im pomoci. Této pomoci jsme mohli 
poskytnouti za těchto předpokladů: že nebudou 
se z Vladivostoku vyvážeti zbraně a vagony pro 
rudou gardu z Maďarů a Němců a že Vladi
vos tok v případě naší výpravy k Irkutsku bude 
tvořit zabezpečený týl. Splnění těchto předpo
kladů vyžadovalo, aby sklady munice a zbraní 
přešly úplně v naši správu, aby ve Vladivostoku 
nebyly rozmnožovány tady rudé armády a vůbec, 

. aby bylo znemožněno každé jej í vystoupení 
proti nám a abychom měli v rukách dráhu a 
telegraf. 

Naši odpovědní činitelé musili vybrati jednu 
ze dvou cest: Poskytnout pomoci naším bratrům 
na západě při zachování vlády ve Vladivostoku 
ovšem odzbrojené a s ponecháním nám úplně vo
j enských skladů, k čemuž měl dát sovět souhlas 
anebo - v případě, že souhlas nebude dán, pr,o
vésti naše požadavky vojenskou silou. Proto 
velitel voj sk . (generál Dieteriéhs) za souhlasu 
Odbočky nařídil především s pátku na sobotu 
odzbrojit bez hluku všechny ruské stráže 
u skladů v našich rajonech. To se stalo z 28. na 
29. června tak, že se o tom v městě nikdo nedo
věděl, a všechny sklady vojenské se ocitly v na
šich rukách. Současně rozhodnuto v sobotu 
29. června obsadit všechny výšiny, pnoucí se 
kolem města, v 10 hodin dopoledne poslati so
větu ultimatum, v němž se bude žádati úplné od
zbrojení všech jeho vojenských sil (s ponechá
ním ochrany města 200 lidí), jakož i vydání všech 
zbraní a všech skladů v moc naši. V případě sou
hlasu s těmi podmínkami, měla být členům so
větů zaručena osobní bezpečnost a ochrana na
šeho vojska. Bude-li odepřeno, vynutit si je 
bojem. Každému pluku byly dány úlohy a k po
dání ultimata byla vypravena 4členná delegace, 
skládající se z důstojníků i vojáků, provázená 

plně ozbrojenou setninou. V 10 hodin bylo po
dáno ultimatum a za půl hodiny měla býti dána 
odpověď. 

Po uplynutí lhůty bylo naší delegaci řečeno, 
že odpověď nemůže býti dána, poněvadž před
seda sovětu, Suchanov, není přítomen, ale že pro
vedení požadavku ultimata sovět nebude činit 
překážek. Proto velitel vojska nařídil odzbrojit 
silou všechny vojenské sily sovětu. 

Osmý pluk odzbrojil námořníky v kasárnách 
sibiřské flotily téměř bez odporu, pouze jeden 
opilý matros začal střílet. Stejně bez odporu se 
vzdala milice a rudá garda v sovětu .,Mořském 
klubu" a jinde. Sedmý pluk za dopoledne 
odzbrojil sovětské dělostřelectvo, odňav jim 
všechna děla, většinou starého systému. Druhý 
záložní pluk odzbrojil gardu v kasárnách na 
Druhé Rječce a obsadil kasárenské budovy. Od
zbrojení v obou případech prošlo úplně hladce. 

K dosti silnému odporu sovětských oddílů 
došlo ve štábu pevnosti, za nádražím, kde se 
uzavřeli hlavně Maďaři a Němci a čeští zběhově, 
kteří odmítli složit zbraň. Proto zahájen obstřel 
přední a zadní budovy, jež se všech stran byly 
obklíčeny. Angličané vystavili jeden kulomet na 
budově svého konsula, Japonci u nádraží, naši 
pak na silnici u anglického konsulátu., Na ná
draží na střeše a uvnitř zaujali posice naši a 
ruští "frontovíci", kteří hned se houfně přidá
vali k nám. V restaurační místnosti na nádraží 
zřízeno bylo obvaziště. Střelba z ručnic a kulo
metů trvala s častými přestávkami skoro dvě 
hodiny, chvílemi byla s obou stran velmi prudká. 
Za tohoto boj e vyběhlo ze "štábu" několik 
rudogvardějců, kteří byH ihned odvedeni. K šesté 
hodině podniknut na přední budovu útok bom
bami. Našim se podařilo přiblížit se a vrhnouti 
do' přízemí čtyři bomby. Tam byla 
tiskárna, v níž se hned vzňal papír. Krátce nato 
objevil se ve vrchním poschodí bílý prapor -
"štáb" se vzdal. Ale když se naši přiblížili k bu
dově, byla mezi ně hozena s okna bomba. Za .. 
hájena ihned obléhajícími prudká střelba, vrženo 
několik bomb a boj se defínitivně v obou budo
vách skončiL Pak bylo slyšet jen ojedinělé vý
'střely po uprchlících. Boje zúčastnily se oddíly 
pátého pluku. 

Spodní místnosti "štábu" značně byly zpusto
šeny bombami, požárem a ve vrchních místno
stech vybita byla všechna okna, všude stopy 
kulek. Po dobytí budovy jfštábu. pevnosti" tisíce 
obyvatelů proudily ulicemi a zvědavě prohlížely 
místo boje, pozdravovaly naše hochy a Vyslovo
valy radost nad svržením nenáviděné sovětské 
tyranie. Jínak město vzalo okamžitě na se ob
vyklý ráz, restaurace a kavárny opět otevřeny 
a plny obecenstva; "Bílení" bylo u konce. 

V pátek večer 28. června byla poslána všem 
spoj eneckým konsulům, a to francouzskému, 
anglickému, americkému, japonskému i čínskému 
zpráva o zamýšleném zasáhnutí našich vojsk 
i!l krátkým odůvodněním. Proto spojenecké 
stráže a hlídky v městě byly zesíleny již 
v noci s pá~ku na sobotu. V sobotu japonští-a 
angličtí námořníci obsadiH část vnitřního města 
od "Mořského štábu" počína je, pak nádraží! 
poštu a část hlavní třídy "Světlanské", JaponcI 
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několika malými oddíly se zúčastnili obsazení 
výšin nad městem, v některých místech dříve, 
než tam přišli naši, a zůstali tam částečně s nimi. 

Při odzbroj ování ruských námořníků čtyři 
ruské torpedové čluny vyjelý do středu zálivu 
a postavily se do bitevní linie proti našim po
stupujícím částem. Ale po výstražném signálu 
taponského křižáku "Asachi" nic nepodnikly. 
Posádky těchto lodí vyslaly pak deputaci k ve
liteli japonského křižáku "Asachi", žádajíce 
o dovolení k odjezdu do Vladivostoku, což od
nitnuto. Posádky prostály na moři celou noc, 
načež v neděli odevzdaly zbraně a lodi Japon
cům. Zvláštní je, že americký křižník nezúčast
nil se ani dessantu, ani akce torpedovými čluny. 
Byl jen klidným pozorovatelem. 

Naše ztráty byly čt y f i mrtví (dva z nich 
vlastní neopatrností}*) a 25 raněných. Ztráty 
bolševiků 60-80 mrtvých. Zatčeno a zčásti vy
slechnuto několik set osob. 

Vladivostok ani sovětská vláda neměly tušení, 
že y sob~tu se bude něco dít. Vše bylo dobře 
utajeno. Ze se něco chystá a že se bude něco 
dít, bolševičtí vůdcové věděli, ale neznali ani 
dne, ani hodiny, tušili pouze, že to očekávané 
bude brzy. Proto také osudného dne obyvatelé 
Vlactivostoku jako obyčejně chopili se svého 
dila, otevřeli své krámy a dílny jako v každý 
všední den. Když však po osmé hodině obj evily 
se naše vojenské oddíly na hlavní ulici a bojovné 
řetězy počaly se pohybovati kolem města po 
kopcích, obyvatelé hned pochopili, oč jde. 
Krámy se zavíraly, tramvaj přestala jezdit, na 
čínských krámech a domech objevily se čínské 
vlajky. Obecenstvo s počátku vyklidilo ulice, 
ale pak, když vše šlo hladce, ulice zaplnily se 
národem, davy ztěžovaly naši práci, neboť ne
dbajíce :r:ebezpeči, nakupily se hlavně odpoledne 
kolem "Stábu pevnosti", námi oblé:'laného, proti 
nádraží. Obyvatelstvo naše vojsko nadšeně ví
talo a na obličejích chodců bylo možno pozoro
vati ulehčující úsměv radostného překvapení. 

V neděli bylo město obsazeno silnými hlíd
kami našich. Hned zřízena ruská milice, která 
ještě v neděli začala fungovati. V pondělí 
ochrana města jí odevzdána a my jsme odešli 
na stará místa, neboť v neděli i v pondělí ve 
městě i oko.lí byl úplný klid, život rozvinul se 
úplně normálně. 

Právě v sobotu, když isme začali "bílit" Vla
divostok, došel telegram od Masaryka z Ame
riky. Zní takto: "Pozdravuji srdečně naše drahé 
hochy. Pošlete přesnou zprávu o položení našich 
vojsk. Máte dosti zbraní a střeliva? Žádal jsem 
Čičerina. (vláda v Moskvě), aby vás volně pro
pustil. Souhlasil bych s odzbrojením, zaručí-li 
vám dokonale odej íti bez překážek. Musíte býti 
přesně loyální, ale musíte se dovésti ubrániti 
proti věrolomným útokům. Buďte v úzkém styku 
se spojenci. Hurban přijíždí." 

Byli jsme už napadeni jinde a chystaH se na
padnouti nás i zde. Ubránili isme se a tak splnili 
příkaz vůdcův. František Kočí. 

"Věstník" ze dne 2. července 1918. Cestami odboje. IV. 

~ 
*l V zápisníku později slovo čtyři přeškrtnuto a nade

rsáno "jeden mrtvý", 
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" ... byl jsem venku jedna dvě. Před divadlem 
asi deset obloukovek, taková rampa, kde se dá 
stát i v dešti, protože je nad ní střecha, a za tou 
ra~pou vám stojí asi sto izvozČíků.,. jistě, 
neJmíň sto, taková vám řada, že jste to j akživi 
neviděli. Mají ty své hezké kočárky, všichni jsou 
zase v těch modrejch nebo zelenej ch hábitech, 
a zase ty jejich cylindříčky a v ruce dl ouha
tánskej bič. Byli to takoví ti extra Ízvozčíd, jaké 
každé bohaté město potřebuje. Hned jsem si 
vzpomněl, jak jsem jednou někde čet, že na pří
klad v Moskvě směj í na parádní ulice jen izvoz
číci úplně bezvadní, s bezvadným kočárkem a 
prvotřídním koněm. V Jekatěrinburku teda byli 
zrovna takoví." 

"Kolik dovopravdy?" křikl Farka. 
"No sto," durdil se Loucký. 
,,1 slev něco," dováděl Farka dále. 
"Bratře praporčíku, ať dá Farka pokoj," obrá-

til se bezmocně Loucký k Jeřábkovi. . 
"Jsi jako male; harant," okřikl Farku Jeřá

bek, hledaje ho marně svýma očima. 
"Tak dál," řeklo několik. 
"Stál jsem tam hezkou chvíli sám, byly tam 

se mnou ještě nějaké služky nebo panské, nebo 
jak se to říká, který čekaly na svý panstvo 
s deštníkama ... " 

"Panstvo s deštníkama," říkal Farka někomu 
polohlasem, ale tak, aby to neslyšel hlavně 
Jeřábek. . 

" ' . , dívám se k těm Ízvozčíkům, vidím, že se 
tam někde kmitli nějací naši vojáci, jeden utíká 
od vozu k vozu a každýmu Ízvozčíkovi něco 
říká. Potom vykulím OČÍ; on si vám jeden z nich 
sedl do toho nejprvnějšího, kterej stál zrovna 
proti tý rampě, a roztáh se v tom kočáře jako 
nějakej baron. Teď už se tal:y vyvalilo obecen
stvo. Každá slečinka skoro vykřikla, protože ten 
liják nečekaly a taky ne to bláto, do kterého se 
v těch fajnovejch střevíčkách nemůžou pustit. 
A hnedky začalo volání: Ízvózčik, Ízvózčik, 
každej řval, jen aby měl kočár co nejdřív, nežli 
mu ho někdo druhej sebere. A Ízvozčíci se ani 
nehýbají. Lidí už je tam plná rampa, tlačí se 
jich zezadu pořád čím dál tím víc a všecko to 
řve, křičí a pot01jI1 už jen nadává, co ti izvozčíci 
dělají, že se asi zbláznili, protože stojí venku 
jakopřimrzlí a jen se nějak podezřele čuřL 
A když to je už všechno vzteklé na prasknutí, 
když už je celé divadlo venku, vstane ten náš 
kluk v tom prvním kočáře, zdvihne ruku, obrátí 
se do zadu, aby ho všech sto izvozčíků vidělo, 
a zařve:"Šagom marš!" Prší, jen se leje, obecen
stvo se dívá jak zařezané, slečinky lomí s ma
minkama rukama, a izvozčíci defilují kolem se 
svými prázdnými kočáry a ujíždějí dolů k městu. 
Když jede poslední, vidím, že tam sedí taky náš 
kluk a zubí se na celý kolo. Teď už jsem to ne
moh vydržet. Skočím ven, skočím k němu, 
árapnu ho za rukáv a začnu mu nadávat. Co to 
tu provádějí za škandál, co si to v cizí zemi do
volují, co pak si tu budou lidi o nás myslit? On 
to byl ale nějakej silnej chlap, chytil mne za 
límec a vytáh do kočáru. Přidržel si mne vedle 
sebe, vůbec jsem se nemoh hnout, a až jsme už 

byli asi sto kroků od divadla, povídá: "Podruhý 
B 1 "?" nám nepodrážej nohy. y o t? spravyny! ~<:. : ... 

Tak bratře praporčíku, co teJ ostude nkas? .. 
lIÁ. jak to bylo? Oni si ty izvozčíky koupIli, 

ne?~o právě všech sto izvozčíků si koupili, 
k~Ždej dost~l sto rublů v, keren~ách: Mu~ili 
s námi dvakrát přes jekatěrmbursky ultce, pr~s 
ty nejhlavnější, a já vám celou tu dobu musll 
s sebou." 
, "Abysi věděl, co to bylo," ozval se Farka, 

který si byl nejprve trochu p~láma; ~lavu. ,,~o 
byla pomstal To ~e naši kluc1 rr;~~1~.1 za to, ze 
nás ruská buržoaSIe nechala v reJzl! 

Tohle Farka trefil," přikývl Jeřábek, "ale 
já "myslím ještě na něco ii?ého'v,B~la to ,!ak.~ 
pýcha voj áků v dobyté ~enu, kten Sl v"y!?ysleJ ~ 
nej groteskněj ší situace, Jen, aby sey,~ sv~ m,?cl 
a nepřemožitelnosti co neJmakavep presved-
čili .. /' . 

"Bratře praporčíku, ale co ty peníze?, Ty ke
renky, vždyť to je mrhačství, a vždyť,~n,l nebylY 
jejich ... Vávro, Vávro, heleď se ty Jmy ztraty, 
tady je máš, tohle by si byli před vystoupením 
jistě nedovoliW" " 

A co ti ten v tom kočáře celou cestu říkal? 
ch~atně se ho zeptal Jeřábek, 

Skoro se mnou nemluvil. Jen mne pořád 
drŽel za ruku, hrozně mně j i mačkal, a každou 
chvilku si v kočáře stoupl, jako když se ně
komu provolává sláva, a každou chvilku volal: 
. A jářku Tondo, čí je Rusko?" A ze předu od
~ovídal j~ho kamarád: "A jářku, Honzo, naše!" 

"A nemyslíš, že byli opilí?" 
"Mně se zdálo, že nejsou. Ale to by bylo, 

bratře praporčíku, ještě smutnější." .. 
"Vlezlo to klukům do hlavy. A nelze se dIVIt. 

Takový včerejší nárůdek Če~háčk~" a ono ,se to 
tu na i ednou všecko př.ed m~ kort. y Honzlk , ze 
Záprdovic, a pane, on Je vehtelem treba celeho 
města a ruští plukovníci a generálové h? p~~lou
chají. Milej Loucký, tak hrozný to nem, .. , 

"Hrozněj ší jeto .. , co... nikdo neVl:., 
proč ... " k 

Všichni se zarazili. Poznali Kudlův hlas, terý 
přicházel s mýtiny, ne~aleko od nic~, k~e l~
žely vyvrácené kmeny J~den na ?ruhem, Ja!r Je 
tu staletí pomalu naskladala. Rudl tam nekde 
zůstal ležet nikdo si na něho do této chvíle ne
vzpomněl, ~ teprve nyní, když tak podiv~ě pro
mluvil, uvědomili si jeho přítomnost meZI sebou. 

"Růdle, poj d sem k nám, vždyť se na to~ 
dešti rozmočíš!" Jeřábek ho zval hlasem neJ
vlídnějším, jako by byl Růdl děťátkem. Od t~ 
doby, co padl Suk, musili denně.~ůdla získávat! 
nejstarostlivějšími slovy, odzbrOjUjíce tak, aspon 
zčásti jeho strašlivé a nepaměfné hrubstvl. 
. Hro, . zněj .. Ší.. jé.. tó.. có ní.. kdó 
né': . ví" próč" zaskučel Růdl po dr~hé, až .to 
všemi otřáslo, a jeho nesmyslná slova Je naplmla 
obavou o jeho rozum. 

A tu již Jeřábek vyskočil a běžel k tomu místu, 
odkud Růdlův hlas vycházel. Měl s sebou svo~ 
svítilnu a záhy ho nalezl. Ležel na břiše. s pěs~ml 
pod bradou a, díval se před ~eb~~ kde by~y J:n 
hromady větVI a stromu, mezl nez by se c10vek 
dobře vešel a krásně se tam v suchu vyspaL 

"Pojď tam k nám, bude ti tam veseleji," P?
bízel ho. Jeřábek, drže ho za rameno a tahaje 
ho vzhůru. 
Růdl zůstal ke všem jeho něžnostem i násil

ným pokusům zcela lhostejný.y ,Nem~sil vyd~ti 
mnoho ze své síly, aby· se Jerabkovym rukam 
ubránil. 

Zabil j'sem deset Austrijáků.,. proč? Za-
" ? Ms '1 . střelil jsem candátka ... próč .. " . h]s,em ·se 

za něj u Zborova a taky za Jeho tatu ... 
, V? H 

proc. ,.. 'd 
"Tak ti to jako tvůj velitel por?učím! .t:0 ) 

hned se mnou!" Jeřábek se pokusll mluvlh co 
nejpřísněji. 

"Zahubil jsem Vycpálka, toho kl~~ zlatovla
sýho . .. Přelhal jsem br~!:a p~:1!clka a v~yl 
bych málem z~ to dostal knz ... J ,:rku! proc, ,. 
Proklel i sem Randu. .. byl bych uz malem pro
klel i Strnada,., byl bych už málem... byl 
bych už málem přE;stal m~t ~r~tra por?č~ka 
rád. . . zabil i sem třIcet bolsevlku.,. povldam, 
proč? Proč jsme bratra poručíka ~tratiHf .1?roč 
jsme jich ještě jinejch přes pades~t ztr~~lh", 
proč mám na holi ty křížky. , :. proc t~ lezlm ... 
proč tu chcípám, . , proč tu hnlJU .. , hlI?l her~o~, 
tak mi odpovězte, proč?" ~ů~l se nynl vymrs!ll 
se země a obrátil se proti mm tak prudce, ze 
někteří uskočili několik kroků nazpět. Růdlova 
tvář, od Sukovy smrti neholená a div.?šs~y za
rostlá nazrzlým štětinatým vousem, pusoblla ve 
světle vzdáleného ohniště až přízračně. 

Tak kde máme tu svobodu, bratře prapor
čík~ kde máme, jářku, tu svobodu, kde máme 
to ~svobozený Rusko, kde máme ty sp?jence, 
který nám měli přijít na pomoc, kde mame to 
rozflákaný Rakousko?" Na chvíli se ve ~vém 
zběsilém křiku zarazil, jako kdyby mu nekd? 
stiskl hrdlo, svěsil hlavu a pomalu klesal k zemI, 
až na ni zase usedl. Dal si své veliké ruce na 
obličej a dutým, vyschlým hlasem pokračov~l: 
" . , . a kde mám mýho miláč~a", kd~ v mam 
mýho farmáříčka... už mě mc na svete ne
těší. , ." , 

Daleko za vysokými hvozdy se ozvala tlumena 
střelba monotonního kulometu. 

Ohniště bylo takřka Opuštěl':lO, vš~chni tvu stáli 
nad Růdlem, který snad mluvil take z~ ne. P~r: 
spektiva beznaděj ných z~třků y s~, pre~ mm! 
otevřela jako propast a om nevede,h, kohk ?ud~ 
třeba i eště obětí, aby byla zasypana~ Sovetsk~ 
vojska již tlačila vybité roty nazpet, couvah 
krok za krokem, každé místo označujíce smu~
nými tabulkami na znamení nové ,~olevs.t!: 
A domov, čím dále němější, čím dále zhSene}Sl 
pod tíhou strašlivého jařma. , • 

Proč to vše bylo? Bylo to nadarmo? Vzejde-li 
jednou květina z jejich setby, proč ji oni ne
spatří? 

Hoši bratří J' sme přece muži, tohle se na 
f1 i f F I 

vojáky nesluší. Jak začneme brečet, Je po nas. 
Hlavy vzhůru, pojďte, z~~píváme .. ~i něco ,ve: 
selého, něco křepČIvého, neJakou I?;Jackv~u plsen 
a budeme skákat přes plameny! Jerabek, se 
vzchopil první z ponurého zamyšlení, do ktereho 
je všecky uvrhla Růdlova žalobná sl?va. 

Oni však zůstali státi bez odpovědi. 
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Daleko za vysokými hvozdy opět zahafal jed
notvárný kulomet. 

IIU toho možná zrovna sedí Řanda," řekl 
někdo neznámý, 

Ol "A dovedli byste ho dneska zabít?" zeptal se 
Hch Jeřábek. 
, "Já už ne, bratře praporčíku, na mou dušÍ, já 
už ne," vykřikl Růdl, jako když se zaklíná. "Já 
už bych dneska nevěděl, proč, A proto by to byla 
sprostá vražda." 

liZ tebe je už úplný tvaroh. Co pak nevidíš, 
že nejsme ještě dávno u cíle? Že když jsme 
jednou začH, jest naší svatou povinností vydržet 
do posledního dechu? Palkoviči, zatrub, zatrub 
něco ryčného a žhavého, ať se mně to tu neroz
brečí! Kdyby nás tisíckrát všichni opustili, kdyby 
s námi nešel ani ten tuláckej pes, kdyby z nás 
měl zbýt na frontě jen jediný, musí dokázat, že 
naše revoluce nebyla žádná náhoda, že smrt 
všech našich bratří nebyla parádním gestem, že 
on, poslední, je ze všech nejsilnější, protože 
všichni, co padli, žijí v něm - a že teprve jeho 
smrtí jest všemu konec ... Palkovičí, zatrub, 
zatrub divoce a ztřeštěně, ať nás z toho 
deliria probudíš, ať tu slávu neskončíme tak 
l;l1rzácky .. ," Jeřábek sotva dýchal, držel če
pici v ruce a po tvářích mu stékal studený déšť: 
on byl hotov tančit, on byl hotov zpívat nej di
vočejšípísně, jen aby své vojáky strhl k novým 
projevům odvahy a síly. 

"Když my už ale, bratře praporčíku, nemů
žeme. Když už i sme vytlučený až do dna, když 
už dovedeme umírat jen tupě, zedřeně, bez 
úsměvu a bez radosti. A to potom není žádný 
umírání. Touž je všecko z nouze ... " Kolářovi 
selhal hlas a on si sedl vedle Růdla. 

"pI'I.Ikoviči, zatrub radši něco smutnýho, bratře 
praporčíku, něco tak hrozně smutnýho, jako je 
ten náš osud." Po těchto slověch Kolář vzdychl. 
"Něco ..• jako ... při ... funuse ... " zažebral 

Růdl a padl na záda do mokré trávy. 
Jeřábek nyní odešel k ohništi, sebral poho

zený časopis a zadíval se do mapy, na níž bylo 
panství Čechoslováků zakresleno pod samou 
Moskvu. 

Loucký přišel za nim a sedl si těsně k němu, 
až se jejich hlavy dotýkaly. 

"Bratře praporčíku, věř mi to, ale už nemůžem. 
Když se takhle někde zastavím, třeba za bílýho 
dne, začnu najednou usínat. A noc jako noc se 
mi zdá o samé krVI ... " Loucký strčil hlavu blíže 
k mapě a viděl, že má Jeřábek prst právě 
na Moskvě. 

"Škoda," odpověděl zamyšleně. Odkašlal si. 
"Nebude už ten čaj?" 

Kopta Josef: Třetí rota. Praha. 

S m r i p I fl k O V Tl i k a Šev c e. 

Zástup vojáků jako kdysi v Penze. Šedivá 
"soldátská masa". 

Perný stál mezi námi. 
V očích měl tmu. A v té tmě tančilo divoký 

rej tisíc ďáblů. Věděl, že jsou to ďábli. 
V jejich středu opuštěná, celá. bílá a umdlená 

ukrutným mumraj em- stála Maria Antonovna. 
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Nemohl nějak k ní proniknout a zachránit ji. 
A zdálo se mu, že ani sebe nezachrání. 

Ó, kdyby aspoň živa a s úsměvem na rtech 
stála v této chvíli vedle něho! 

Vše bylo by lehčí, prostší, pochopitelněj Ší. 
Neboť se mu zdá, jakoby rakve, do nichž pohřbil 
své někdejší zmatky, ale jež zapomněl vynésti 
na hřbitova jež ukrýval v sobě, samy začaly na
zdvihovati víka, a zsinalí nebožtíci, ožívajíce a 
znenáhla se ruměníce v tvářích, kývají na něj 
potměšilými hlavami. 

Není prý vše tak lehké, prosté, pochopitelné. , 
Je třeba prý vyjíti z okruhu věcí a hleděti na 

ně s odstupu. 
Odstupu, odstupu je prý třeba. A ihned vidíš 

jasněji. Správněji. 
Chceš-li soudit situaci, musíš stát nad situací. 
A tehdy uvidíš, že věci nabývají trochu jiných 

barev. Buď se zjasňují nebo se ztemňují. Jsou 
'Však jiné, než jaké jsi je viděl, stoje v jejich 
kruhu. 

A tehdy i tito reptající mohou míti pravdu. 
Je dobře naslouchati všude tam, kde by mohla 

býti pravda. 
A pravdu je nutno hledati. Brániti jí. Hus pro 

ni dovedl i umříti. Je tedy nutno, obětovati 
pravdě všecko. I Marii Antonovnu? ... 

Kolem něho hučel zástup. 
Ne, nebyl tak pošetilý, aby věřil agitá

torům, které vede nějaký Hnilička nebo Vodička. 
. Vrchní vlna vždy se pění, vždy šumí a vždy 
opadne. 

Ale spodní proud se žene zpravidla a vytrvale 
dále. Jemu je záhodno naslouchati. 

Ne tato slova,· zajisté, že nespravedlivá, ne 
tyto hlučící, přepjaté 'a protismyslné úsudky. Ne 
tyto zbrklé nespravedHvosti, bolestně nesprávné 
výtky. Neboť není vždy pravda, že "co na srdci, 
to na jazyku". Na jazyku je toho zpravidla vždy 
více, než bývá na srdci. Ale je nutno, naslouchati 
tomu, co je skutečně na srdci. 

A na srdci je - hrozná nedůvěra. 
Odkud se vzala? Kdo ji vyvolal? Kdo ji živi? 
Vlastní zkušenost - či cizí agitace? 
Nedovedl ještě přesně odpověděti sám sobě. 
Ale už ho to znepokojilo. Hle, to je teď Josef 

Perný, řekl si zarmouceně, s úžasem patře na 
sesouvající se granit jeho nedávné pevnosti. 
Čím je to však, že se bojí pohleděti v oči Bude

ciovi, který tu stoj í opodál? 
Dělej co dělej, nemůže a nemuze po

zdvihnouti očí a podívati se na člověka, s kterým 
přece přišel sem, do tohoto voj ska ruku v ruce. 
Teď, právě teď, vidí zas, jako ji od té doby 
vídal už několikrát, noc novolunní pod Burka
novem kdesi ve východní Haliči. Nyní stojí ten 
člověk před ním a jistě ho hledá očima, jako ho 
sledoval těmato nepodplatnýma očima i tehdy 
v oné tmě, kdy zapochyboval o zdaru jejich 
zběhnutí k Rusům. A také teď je tma, tma před 
jeho očima ... a nechystá se to Josef Perný 
zběhnout zase? ... Ale kam dnes? A nepochy
bU1e opět Josef Perný o zdaru tohoto zběhnutí? 

Ne, nemůže se podívat do těch očí, jež jistě, 
ó, jistě, že se na něj dívají. 
Leč je to opravdu hřích, naslouchati - "spod

nímu proudu"? Není to povinnost? 

Oh jistě že i Budecius mu naslouchá. Neboť 
mlčí ke -všemu, co se zde mluví. 

A jako šedivé soldátské masy ruské odpoví
daly kdysi svoje "právilno", taky nyní slyšel 

A mluví se. Po dlouhé době zase meeting. 
české: 

Pravda I Tak jest'" 
Máme na to právo, volají mno~í. Jsme, s:,é-

rávní občané. Máme právo býti mf.ormovam a fíci své mínění. Jsme daleko od vla.sh, daleko, dd 
zastupitelstva svého národa, a Jsme. arma :
dobrovolníků. Máme právo .r~zhodova~l o sobe, 
o svém osudu. A řekneme-ll Jednou, ze tomu a 
tomu nechceme, tož nechceme, 

Pamatujte 'přece, namítá rozechvělý hlas, že 
jste zvolili v Omsku svoje zastupitelstvo. A ~oto 
zastupitelstvo vám stanovilo velitele, kterým J~!e 
dosud neměli příčiny nevěřit, ale na, mnoze ~plS.~ 
mohli býti vděčni. Tito" ve!itelé va~ ukladaJ~ 
určitou povinnost, udělUji vam tak?vy.a takNovy 
rozkaz. Váš zástup není přece .cel~ vOJsko. v e
bude každý zástup rozhodovatI sam o ~obe -
jako činili Rusové před Zbo:ov~:n ~vpo nem, RU;
sové jimž jste se posmíval! a JlmlZ ste ;hrdah. 
Chc~te se posmívati sobě samým a zhrd~b sebou? 
Jste-li unaveni, řekněte, že lste. u~a,:em, a!e n~
mluvte o demokracii, o dustoJmcke ,bur~oasll, 
o kariéře velitelů, z nichž polovina nemv:=tm ~nes 

. va' ml' protože padla v čele vaslch rad. meZI, h v'hľ , 
Jsou-li mezi vámi zbabělci, nec ť se. pn aSI a 
dostanou místo pušek, o něž jste vl?roslh v Pe~ze, 
nože na škrabáni brambor II va~lch k~chym ... 

To jsou urážky! Neposlouchejte ho. .. . , 
Také Pernému se nezdála tato slova y~o,dnym 

lékem, Neboť jetu nemoc a tu nut~o leclb obe
zřetně. Je potřebí síly, neodpovldat na po
dráždění novým drážděním, 

Rád by jim něco řekl. Věděl, i:=tk. by asi z~čal: 
Nevěděl však, čím skončit. Gramt Jeho nedavne 
pevnosti se opra~du značně s~s~l. 

Tu se ozval vůkol hromadny sepot. 
Švec! v 

Něco hluboce lidského se však v nem hnulo a 
zatřáslo jeho bytostí, když. vid~~, ktera~ plu
kovník předstoupil před svoJe v?laky. Na)edD;0t; 
ztratil docela schopnost vnímatI ,smysl s!ov, Jez 
říkala pevná jindy velitelova usta. Z~lcha se 
v něm ozýval hlas, podobný }:las~ Mane A~to
novny, hlas, který se tázal prm:~o Jeh?, Perneho, 
není-li toto vše pokoření ... Coz.- vz~yť .t<: vy
padá jako soud, jako nevděk, Jako oskhva na 
ruby obrácená věc. . 

Nevěděl, co mluví tato ústa, al~ sám se ~hrozll 
jen okamžiku, kdy snad začnou. 1 - proslt!v Ne
spouštěl s něho očí. Vše ho nuhlo, aby dobre ~e 
díval v tuto tvář, aby dobře si vrýval "! pamet 
její rysy, aby chytil v své srdce teplo 1 rovnou 
pravdivost těchto očí. 

Věděl: tento člověk nikdy v životě nelhal. 
Nikdy, ani teď, kdy domluvil. 

Perný se silně zachvěl. 
Zahučelo to kolem něho tlumeným, ale přece 

jen každému zřetelným: 
N Vy, '" " evenme. v v ' v d 

Malý prozelenalý c1ovek, ktery vcera a, v nes 
obcház~l vagony, cosi živě vykládal. Totez" c<? 
říkal včera i dnes patrně. Známá slova, zn~ma 
ze všech meetingů Ruska, jež se převaH~y u J~ho 
uší předminulé měsíce, odletovala od Jeho ust. 

PochopU rázem, proč se už nikdo
v 

neozval. 
Proč se neozval ani Budecius. ~ylo vse maroo. 
Choroba dostoupila vrcholu. V secka slov~· byla 
prázdná, zbytečná. A kdyby se ozval ~ hlas 
z otevřených nebes, dopadl ~y m~n~. Ba 
. v v ne v Bylo patrně potřebí neceho pneho ... 
1 smes . dl . . v d t 
Čeho však? Nevěděl. N edove Sl nlC pre s a-
viti ... I bylo mu hrozně. , 

Bylo mu hrozně i nad seb,?u samym.. . 
Viděl ještě jak plukovník Svec odstoup1L Anl 

nečekal už n~ konec schůze. Perný jen zaslechl, 
. k vekl na odchodu cosi jako truchlá slova: 
Ja r " vvv, t t člo 

Nevěří mně, kterého znaJ1. en omu o -
" v· -t " věku. Nemám tu co cm1 ... v " v v 
Díval se dlouho ještě ve smeru, ll:n~ odesel 

velitel divise. Viděl, jak odešel pevnyml :~!ky, 
rovný a vážný - ale s jakou ranou v sr ~1 v --:: 

zděsil se jeho voják ... !-- ži;rě }iv5:ítil.a žlve Jl 
trpěl nyní, boje se jen uvedomlt Sl SIrku 1 hloubku 
její bolesti. '1 

Za ním zástup j eště h~~el, h~č;l bezma a sp.~: 
kojeně, snad tam dělah 1 cos~ Jako .,;resolucl . 
Hlas tohoto prozelenalého maleho vOJaka dosud 
zazníval ... 

Perný svěsil hlavu a šel odtud. , 
Ano, bylo mu hrozně, i nad sebou samy-m . " . 
Když zdvihl hlav.u, uviděl před sebou slroka, 

známá záda. BudeclUs. _ v· 

Bál se ho dohoniti. Sel stále a opatrne de~et 
kroků za ním. Třásl se strachy,_ že. se Budecll.~s 
obrátí. Že se na něho podívá. Ze l~ned, POZ~~f 
že také on - Perný Josef - měl v J~dne chVlh, 
by! prchavé a plné mrákotJ:!.é slabosh, na rtech 
slovo "nevěříme". ! 

Jak to zahučelo nepravdou a sebeklamem 
řekl si v úžasu. b 
Vždyť to není, nemůže být pr~~da! .Komu ,y 

už měli věřiti? Tomu malému vOjakovl? Kdo Je 
ten voják? Nic! Je méně než Lieb~rmann. P? 
celou dobu jejich bojů někde c~od:l a mluvil 
patrně zmatenosti, mluvil a mluvil;, J;dno~ t~k: 
podruhé jinak a vždy, aby se to ~:bl10 lI~edlve 
soldátské mase". Byla nálada k bOJ!, mluvl~ pro 
boj neřekl zadržte". Je únava a z ní ~alada 
proti boj i, neř~kl: "Napněte ještě síly, ~oneJ ~ev po: 
vinnost" ... Malý voják, malý človel~; bt;rny 
človíček, jenž nikdy nedoroste do ~uzej .hchy: 
poťouchlý druh Luňákův a Kohoutuv, mcotn~ 
český bolševíčekj domácí bolševíč~k" ktery 
všude poštěkuje, všemu klne, všude phva kolem 
sebe a straší důvěřivé duše. . 

Perný šel svých deset kroků za BudeclUsem. 
a šlo se mu vždy tíže a tíže. . , 

Je to opravdu ten pluk, který řekl to poruvne 
a nepochopitelné: 

N Vy, I 
evenme. d .. luk? 

Je to opravdu ten pluk? Ševcův ,,~o nf p v • 

Roty, jež bez odmluvy nes!y ne]horsl sluzbu 
a nejhlubší tíhu bojů u Kazane? 

Co se to děj e? Kam zmizelo to voj sko,1 .,' 
Či jsou to jiní lidé? Přišli snad nOVl vOJaCl 

z táborů, co staří všichni padli na V ~lze? ~ e, 
přece nikoli ... Ne, všichni padli. A nezustah Jen 
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nejhorší ... Co však vytáhlo jejich sílu jako 
jehlu magnetem? Co zatřáslo i jím? 

Hle, nenalézá na to dosti jasné odpovědi v této 
chvílí. V ždyf by přece mohl okamžitě i íti na 
frontu, na řeku Ik. Rána jeho se zacelila, je vy
spalý, posílený. I jeho druzi namnoze jsou přece 
schopni boje. Naslouchal "spodnímu proudu", 
spodnímu hlasu. Neřekl mu však nijaké určité 
pravdy, již si přál slyšet. Jen dunění pod po
vrchem, který naříká únavou, zklamáním, nedů
věrou. Ah, byly sliby, nesplnily se. Ale nikdo 
o nich nepřemýšlel. Přijedou spojenci - a oni, 
vojácipovolžskéfronty, mysleli, že přijedou dnes 
či zítra. Nebylo času přemýšlet o tom, mnoho-li 
může utéci dnů či týdnů, než dorazí z Vladivo
stoku jejich transporty až k Volze, mnoho-li 
uteče dnů či týdnů, než se zorganisuje z "osvo
bozených" Samarců či Ufimců voj sko k obrazu 
vojenskému stvořené a boje i pomoci schopné; 
a než se zlomí kazaňská prostopášnost a lenivost. 
A snad právě malí, prozelenalí vojáci v těch 
dnech chodili a nejvíce slibovali, zveličujíce vše, 
holedbajíce se, že mají jako důležití lidé zprávy 
přímo z ústředí ... Ale vedle toho zde bylo jistě 
přemnoho viny - všech kolem dokola. Na lidech, 
překvapených velikým činem a velikými úkoly. 
Snad byla i vina v jejich vlastní střemhlavé útoč
nosti, pod níž padala města a celé krclj e, aniž 
bylo dosti sil hájiti jich, organisovati je? ... 

A byli tak blízko, tak blízko - všeho, o čem 
snili. .. Zázračné věci byly v jejich dosahu 
v onen čas. 

Perný se ještě více shrbil. Pocítil. že ho bolí 
srdce. Přestal konečně uvažovati. Nač všechny 
ty pěkné úvahy. Byla Marie Antonovna - není 
ji. Byl pochod na Moskvu - není ho. 

Je městečko Belebeí. 
Drobné, chudé, zimomřivé. 
A sklání se nad ním zase noc, opět jedna 

z těžkých nocí československého vojska. Kdo 
bude klidně spáti? Snad jen malý, prozelenalý 
voják. Je dnes vším: tribunem, vůdcem, voje
vůdcem. Kam povede toto voj sko? Do Sibiře? 
Do Vladivostoku? Do Francie? Do vlasti? Či do 
Sovdepie? Nebof: co tedy bude zítra? 

Perný' teď teprve viděl prázdnotu všeho, 
bláznivou tupost, jež zasedla patrně ve všech 
mozcích. Hrůzná jasnost situace se mu rozsvítila 
do běla před očima. . 

Co bude zítra? 
Vojsko odepřelo Ševcovi poslušnost. Co učiní 

teď to neposlušné vojsko? 
Vsedne do vozů a pojede. Bezhlavě patrně na 

východ. Strhne ostatní pluky s sebou? Zastaví je 
ostatní pluky? Jak? Silou? To jest bojem? 
Bojem s ním? Zastaví je pluky národní armády, 
zastaví je Kappel, po jehož boku ještě včera bo
jovalo? Jak? Silou? Bojem? Přestalo bojovat 
s bolševiky, začne bojovat s národními vojsky? 
Kdesi v Sibiři jsou dva pluky britské, Kana
ďané. Zastaví tito Kanaďané vzbouří vší se česko
slovenské pluky, ženoucÍ se pod vedením malých 
prozelenalých voj áků slepě na východ? Jak? 
Bojem? Bojem čechoslováků s Velkou Britanií? 
Dojedou-li však tyto vlaky přes to až někam 
k Charbinu. kde jsou Japonci? Co jim řeknou 
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tito Japonci? Který ze spojenců odveze tyto 
vojáky do Evropy? 

Anebo ... anebo vyčkají zde v Belebeji příchodu 
bolševiků. .. a s rukama vztyčenýma, prosíce 
o milost, se vzdají ... 

Pernému se zatočila hlava. Ztratil už Bude
cia chvíli z dohledu. Potácel se tmou, jež 
houstla, klouzaje v blátě. Byl hrozně utrmácený, 
vše, jej bolelo. Nejvíce raněná ruka, v níž se 
opět vzbouřily všecky nervy a čÍvy, a pak hlava, 
nebohá pukající hlava. 

A hlava byla nemilosrdná, zlá.· Kladla mu 
i další otázku, jež byla horší prvních. Neboť 
zněla: 

A co učiní bolševici? 
Co mohou učiniti? Nabídnou pluku, aby 

vstoupil do rudých služeb. Nebo internují pluk 
někde v zajateckém táboře a umoří íej hladem. 
Nebo vydají rakousko-uherské poddané Ra
kousko-Uhersku, jak toho žádá mírová smlouva 
brestlitevská, již se sověty zavázaly plnit. Nic 
jiného nemohou učinit. 

A v rudých službách? 
V rudých službách půjdou buď proti Sibiři a 

proti ostatním československým plukům, nebo 
proti krajům a městům, bouřivším se proti so
větské vládě. 

Tedy krvi a smrti neujdou? 
Neujdou! 
Ani tam, ani zde? 
Ani tam, ani zde! 
Perný se zastaviL Opřel se o stěnu jakéhosi 

zvlhlého domu. S námahou nahmatal za opaskem 
pouzdro s revolverem. Celý se zachvěL Stál 
chvíli nehnutě, ruku na oceli zbraně. Pak však 
zdvihl těžkou hlavu a tázal se hlasu, jenž mu 
z hloubi jeho hofící bytosti odpovídal. 

Kdo je mŮže zachránit? 
Jediný člověk, a toho zavrhli. 
Plukovník Švec? 
Plukovník Švec. 
Ale jak? Dobrý Bože, jak? zaúpěl do tmy. 

Vždyf mu nevěří. Co činí asi plukovník Švec 
v této chvíli na stanici Aksakově? Telegrafuje 
Syrovému. Vzdává se velitelství divÍse. Syrový, 
řekněme, jmenuje toho a toho. Poslechne ho 
zástup? Neboť to už není vojsko. To je zástup! 
Poslechne kohokoli, který bude po něm žádat, 
aby vyplnil rozkaz téhož Syrového? A nic jiného 
nemůže velitel učinit. Splnění rozkazu je nut
ností, na níž záleží osud ostatních našich sil. 
Nebude-li do tří dnů obsazena fronta proti řece 
Iku a odražen útok rudých, bude zničeno mnohem 
více životů, než může státi takový útok. Ne
uvěřili-li Ševcovi, komu z velitelů uvěří? Snad 
by ještě uvěřili jedinému člověku - a to je 
Masaryk. Možná, že mnozí z nich se radují 
tomu, že zde není a že tudíž neuslyší od něho 
rozkazu, který by musel dáti. 

Schvátila jej zuřivost. 
Nevděčníci ... lkal do tmy. O bylo by teď mo

hutným snem pro mne, kdyby se vzpamatovali. 
Kdyby zabili hada, který hlodá na kořeni jejich 
bytostí. .. Ale nezazelená se už.. . nezazelená 
se strom, kvetoucí jabloň českoslovénského 
vojska, nerozkvete? Smutno je mi až k smrti a 
nezbývá nic nežsmrt - a jaká smrt! Na vše i sem 

už odpověděl, a nas~ává v tic~o vey ~n? Tich,? 
před smrtí. Má duše J emekka ~ ~:tinna a c~t,:l 
bych si. zazpívat nějakou plsnl~ku,. domacl, 
českou smutnou písničku. Protoze Je konec 
všeho. Vlasti své už nespatřím. Ner:í ~esty d~ 
ní nikde vidět. Tupě a stádně Spl tl neboz~ 
chlapci. Ví Bůh, co si myslí? Myslí-li vůbec. Čl 
si říkají: nějak bylo, nějak bude? Ach, ano, ale 
jak bude? y'd d' 

Bude tak, že malý voiá~ dost~ne rayy,ru,~ 
hvězdy. Neboť dnes řekli Sevcovl :,::eve~lme. 
Zítra jej třeba vyženou z pluku, pnJde-h. ~o: 
zítří jej zabijí. A zabijí i ostatní. Ne~~f nevedl, 
co činí. Nevědí, co mají činiti. A byl-ll Jsem :o~
koUsán já, Perný Kazaně, zdaž n~byl ~oz:kohsar: 
více ještě Vojta Baroch, nekohsal-h 1 y ~tary 
Bobrujčan, Hofírek) Lie?ermann? Hl~deh na 
oba stejně tupě, na Sevce I na toho maleho. Ale 
malý měl poslední slovo. . . y" 

Zítra bude hůře, než dnes. K, dnes~l k~hsa
vosti nastoupí zatvrzelost. Zna do~re }1st?U 
pýchu některých českých lidí, tvrdy~h paltc. 
Když jsme řekli jednou "ne", tak ne! Zlira bude 
hůře .. , y , 

Zestydl celý. Chvěl se zimou a bezmernym 
steskem. d· Y b 

"Říká se," zašeptal pln úzko~ti, "že use se ~: 
vrahů bloudí při zemi ... a mkdy, se neset~aJl 
s těmi jež milovaly, .. ah, ale Je to povera, 
dobrá 'pro Budecia. Ne pro mne," děl náhle 
tvrdě. 

Vytrhl revolver z pouzdra. 
Vůkol byla hluboká noc. Neproniknutelná 

tma. Ani netušil, kolik času uplynulo do v~c
nosti. Lidé v Belebej i zhaslí světla ve svych 
oknech. Kdo mohl, spal. 

Perný vzpoměl na Marušínku. Vzpomněl na 
rodný kraj. Y 

Přes to. že se tomu vzpíral, otázal se septem: 
Kam jdu? . .. . . , 
A proti vůli jeho zavah~ J~J CIt dl~e vr~uc-

nosti. Lásky k světu, al~ 1 l,:sk~ k. ta}ex;nnemu 
řádu jeho, k tajemnému Jeho :-edlteh. Obav~l ~e 
vysloviti slovo Bůh. V zpomnel na ~terousl. ne
meckou knížku, již četl dávno kd~s}. yNV~ ~lstr~ 
Eckeharta. "Vše, cokoli o Bohu m~z~s n<:l, nem 
Bůh" , .. Ale i v této těžké a duslve tme bele
bejské cítil že vše, co činí, není nadarmo. 

Naši hoši házeli bombu pod svoje nohy, když 
nemohli ani kupředu, ani dozadu. Jsou d~;~ 
stejně na tom, ač mohou kupředu, ale yn~chtej1: 
Sami si to způsobili. Leč oni dosud nevedl o sve 
situaci. Já vím ... 

S bohem, československé vojsko! 
Přitiskl hlaveň zbraně ke spánku a spustil 

kohoutek. 
Do tmy se ozvalo kovové cvaknutí ... 
Rána nevyšla - - - . 
Ruka mu sklesla. Zbraň vypadla na zemI. 
Stál tiše bez pohnutí ... 
Sotva dýchal. y . o y 
Nemyslel na nic. Všude, v nem 1 vukol neho 

byla tma tmoucí. . , , 
A stál dlouho nehýbaJe se z mlsta, ztrnuly, 

srostlý se stěno~ domu, o niž se tvr~ě, z~řevě; 
něle opíraL Noc šla kolem pomalýID1 h?dtnaml~ 
míjela těžce a namáhavě, bez hlesu. N1c se uz 

nepohnulo ani kolem něho, ani v něm. Tma 
a nicota. 

A tak stál celou noc - -
Ani nevěděl, jak nastalo jitro. . v 
Najednou bylo šero kolem dokola. Sero a mlha. 

A zíma bylo. Teprve teď to ucítil. 
Stěží sbíral trosky vědomí. 
Ano . .. je přece mrtev .. , Zastřelil se ... 
Toto šero a tyto mlhy vůkol '- ty nevidí už 

živoucíma očima. 
Je to jeho nynější cesta, planina, mlžná pára, 

jíž se nyní bude brát, cosi jako mléčná dráha ... 
A je to při zemi, pově:a měyla pravdu. Snad 
i jiné pověry s onoho sveta mely pravdu.,'. . 

Najednou však přeběhl před ním stín. Ltdsky 
stín. . y t . 

A přebíhalo náhle před jeho OČIma mnozs Vl 

těchto stínů. 
Jeden z nich přiskočil k němu, zatřásl jím a 

řekl mu s pláčem: y 
Plukovník Švec dnes ráno v Aksakove se za-
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střelil!" 
Perný ničeho nechápal. 
"Co? Kdo se zastřelil?" zašeptal, boje se pro-

mluvit hlasitě. 
Jiří Skála znovu jím zoufale oběma rukama 

zatřásl. vy'" 
Plukovník Svec se zastrehl ... 

" Perný zavrtěl hlavou ... 
Skála mávl rukou a běžel dále. 
Nové a nové stíny přeběhly mu před očima. 

A zas a zas. Volaly: 
Plukovník Švec je mrtev ... " 

"Kdo je mrtev?" otázal se šeptem Perný. 
::Plukovník Švec, ty blázne!" řekl kdosi tře· 

soucím se hlasem, 
Nyní se zachvěl ve všech údech .. Odloup~ se 

od domu, zapotácel se na promrzly ch nohach, 
rozhlédl se. 

Domky, ulice, městečko Belebej. . 
V blátě u jeho nohou revolver. ~.dvlhl je!. 

Vlhký narezavělý. Prohlížel, okamzik zbran, 
potom ji odhodil znovu do blata. 
Rozběhl se. Nevěděl, kam běží. Ale běžel. 

Vždyf se zde po~íhal~ .i~o při ~ožán:. Ale 
mnozí a mnozí take sedeh tise na svych mlstech, 
bez hlesu, nedávajíce na nic odpovědi, ani se n~ 
nic netážíce. Oči byly vytřeštěny plny zoufalstvl. 

A pak propukl 'pláč. . . ,Plakal.i mladí .hoŠíci 
i strejci s fajfkamI v kapsach. Nlkdoy! nlch se 
nestyděl. Jejich rozkomíhané ruce nkaly: Co 
také máme činiti? 

Po malém prozelenalém vojáku jako když se 
země slehne. . 

U nádraží se srazil Perný s Budeclem. 
Pojeď se mnou," řekl mu temně. 

"Kam?" vydechl Perný. 
::Do Aksakova'" řekl Budecius a vzal ho za 

ruku. ' 
Vtáhl ho do vozu Skálova. 
Za okamžik přijeli na stanici Aksakovo. 

Na schůdkách Ševcova vagonu seděl lysý dobro
volník na němž jsi poznal, že zestárl o dva~et 
let za 'jedinou noc. Plakal chroptícím, stařeckýIDl 
pláčem. Byl to pan Kódl. 

Ve voze ležel na sedátku plukovník Švec. 
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Jeho tvář byla zsinalá. Ale jeho oči byly 
otevřeny. Dívaly se smutně na svoje vojáky. Dí
valy se, jak Perný s hrůzou viděl, i na něho, 

Skála si rychle zakryl rukou oči. 
"Pojďme! Pojďme, bratři .. ,H, řekl úpěnlivě. 
Vyš1i z vozu. I nastoupili cestu zpět do 

Belebeje. 
Mlčeli po celou dobu jízdy. 
"Jsme zachráněni!" vydechl s nesmírnou tíhou 

Budecius, když dospěli Belebeje. 
"Za tuto - - cenu?" zašeptal Skála. Jeho 

ústa se třásla ve strhaném obHčeji. 
"Za tuto cenu... žel!" 
"To je strašné ... " děl důstojník. 
"My jsme strašnější ... /' řekl k nim náhle 

Perný, "my jsme si tuto smrt vyžádali." Vy
meetingovali . .. A snad jsme jí potřeoovaH. 
Jsme zachránění ... Co jiného by nás bylo za
chránilo? Tvá - moje smrt? Komu byla nutna? 
Osud jí nechtěl ... přál si jeho smrti ... ," dodal 
smutně. 

Zahleděli se oba na něho. Skála zalomil ru-
kama a řekl: 

II Oh, moci se modlit ... " I 

"Za klid jeho duše ... " dořekl Budecius. 
Rudolf Medek: Mohutný sen. Část III., kap. XXVII. 

~ 

G á b r i š. 

- Znal si Gábriša? - Padol. 
"PadoL" 
Aké krátke, aké významné slovíčko, zvlášte 

v tomto prípade. 
Konečne, všetci dobrovoYníci sme na smrt: odt' 

hodlaní a všeobec:rie želieme vypadnutého brata 
viac alebo menej dra toho, či saj umierajúc, trápil 
a či rýchle skonal. Od rán umiera! - tie rany 
boHa i nás; razom vydýchnuť dušu - budí v nás 
akúsi závisť, skrytú túžbu. 

Tak rýchle, v minúte umrel i náš Gábriš, a 
mne ho je predsa tak vel'mi Yúto a rád by som 
už teraz postavif pomníček v jeho rodnej de
dinke pod Sitnom. 
Pomníček na ceste u Obrázka, niže dedinky, 

neobyčajný, nevyvýšený, len jeho tenkú, štihlú 
postavu, kvietok za furážkou, skrútený cez plece 
šine! a vintovk~u na pleci, tak,ako som ho vy
prevádzal na front. Len takého by poznala a pri
tiskla k srdcu jeho stará mamička - vdova, ak 
ešte žije. Takého by vari poznávala i dedina a 
i tak, možno, nedoverčive, spytovali by sa ludia; 

"Ale si to ty, Gábriš? Je to on? V akejže si 
to uniforme? Veď je honvédska inakšia ... " 

"A tvár jej eho, i veYké sivé oči... A fúzy 
mu tam za dva roky podrástly. , . Ale tá šata, 
tá šata na ňom ... " 

Tak by fa, Gábriš moj, fažko poznávali, pri
zerajúc sa ti v tvár, na postavu, šiat tvojich sa 
dotýkajúc tí, za ktorých si umrel. 

"On je váš Gábriš! Umrel za vašu slobodu!" 
To by lch udivilo. 
"Sloboda". Oni už nevedia, čo je to. Oni cítia 

hnet maďarský, ale znášajú ho ako nemoc, proti 
ktorej niet pomoci. 

"A ty, Gábriš, ty si smyslel pomoci: národu? 
Ty si sa Qdhodlal oslqbodil nás hoci krvou 
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svojou? Blázonl Nuž či ty nevieš, že nám už niet 
pomoci, že nás už Maďari zadusia a že sme my 
dnes už ani nie Slováci, ale sami nevieme, čo 
sme . ,. Robotníci na panskom, maďarskom; 
otroci bez vzdoru. U nás iba i edna prosba: do
vofte nám žil do smrti, dovofte robil i chlebík 
hrýzť, suchú koročku hoci ... Pot náš nech bude 
tvoj, moj pane Maďar, krv naša za teba, deti 
naše ber si, a keď ti taká vofa, naprav ích proti , .. 
nam .. , 

A ty, Gábriš, ty si sa opovážil inak pomysHeť, 
než myslia tisíce biednych tvojich zemkov - za
jatcov slovenského kraja? i tam doma dediny 
a mestá ... ? 

Ty si počuI o svobode? Ty si to slovo pocho
pil? Tebe sa jej zachcelo? Sluha, nádeník, bez 
majetku, bez chalúpky, bez ženy, rodiny, čo si 
chcel oslobodif, nemajúc ničoho svojho? Pre 
koho? Ozaj, máš matičku, sestru, a tá má deti, 
vravel si mi. To si brat, akých málo pod slnkom; 
veď o matičke si už dva roky ničoho nevedel, 
ani či žije, či už hnije. 

Zdravá buď od Boha matka tvoja, čo naučila 
ťa tofkej láske k slovenskej reči, že si ju nezaprel, 
hoci by to lahko bolo bývalo, lebo život naučil 
fa i maďarskej rečL 

Za pol druha roka si bol v zaj atí, písaval si 
jej všelijakou rukou, len svojou nie,lebo bieda a 
maďarská pravda nedaly fa do školy. Nedove
roval si písmu, adrese, požiadal si aj mňa, aby 
jej napísal. Ty si diktoval a ja som písal: "Drahá 
mamička! Torko ráz som vám už písal za tie 
dva roky, čo som vás nevidel, aj Zuzke, a ne
viem, či žijete, či moje karty dostávate a či sa, 
hádam, pre mňa trápite. Ale pre mňa sa vy nič 
netrápte, ja som zdravý, mám sa dobre, aj čoho 
najesť, aj kde vyspat Len som už netrpeHvý, 
chcel by som sa k vám dosta f a sa vám ešte raz 
poďakovať, že ste ma vychovali a do mojho 
srdca tolko lásky dali, že by som za vás a za 
Zuzku aj celú dedinu aj smrl podstúpil. ° mňa. 
sa nič netrápte, nič nebojte, ja prídem; len vy 
aby ste boli zdraví a že by vám planý svet ne
ublížil, kým sa vráti váš verný syn Gábriš." 

Vrátíš sa, Gábriš moj! Slováci, čo im matere 
tofko lásky daly, ako tebe tvoja, prenesú i tvoj 
prach do rodnej dedinky, za ktorú si sa chystal 
oddať i oddal si život. 

A že bysa tvoja stará mamička netrápila, ja 
vše budem jej písaf tento tvoj posledný lístok, 
čo si mi diktoval pred odchodom na front. A keď 
budem na· ceste za tebou, poprosím dobrého 
priatela, ktorý to za mňa robil bude a tvoja ma
mička, ak žije, bude spokojná o synka svojho, 
kým nespoja sa vaše duše vo výšinách v neko
nečnej láske matere a syna. 

A svobodné Slovensko postaví na pamiatku 
potomstvu níže Obrázku pod SUnom teba 
s kvietkom na furážke, s vintovkou na ruke, obrá
teného na j uh, edkial šla naša záhuba, a starká 
mať tvoja - vyplakané oči - žehná tí na 
cestu. . . ak9 by ti bola, hoci s plačom, žehnala, 
keby si bol s tej strany šÍel v boj za pravdu. 

To bude stelesnená pravda tvojho presved
čenia, za ktoré si hrdinsky umrel, abys bol v ná
rode večne živý. 
Jozel Gregor-Tajovský: Rozprávky o čsl. legiách v Rusku. 

R e vol II ční tra d i c e v n á z V e ch 
n a š i ch p l II k ů. 

Revoluční tradice v názvech ?ašich pl~ů. -
Náš zahraniční odboj našel posllu pr? sve revo
luční idey v dávných dobách české sl~vy - v hu-
sitství a politickém boji osvobozenskem. d 

Tak vznikly názvy 12 pluků střeleckých, vo~ 
" dních jakož i jednoho dělostřeleckého u r~ke 
J1IZg. J~éna nebyla plukům dávána nahod~le, 
e le. . . , 'system 

n 'brž možno zde pozorovah zaJlmay~ " , . 
P~vní divise přijala za symbol svého clh;m !men~ 

Několika slovy chci seznámiti čtenáře ~e 
jmény pluků a jejich významem. - Neob'Y:lo za: 
sadního sporu o tom, že jeden !- pluku ltalske 
1 g' musí nésti jméno Jana Capka, starosty tDS. v Padule. Ježto byl příslušníkem 33. pluku 
a v jeho řadách položil život za vlast, ~yl? by 
se nejlépe hodilo nazvati tento pl~. Jn;en~m 
Čapkovým. Pak by však zůstal? nepouzl~~ },men<? 
Doss' Alto, které značí neJvýzD;~~elsl bOJ 
italské legie (dne 21. září 1918) a Jmemu pl~u 
by dáno býti nemohlo. Námitka tat? na?ya 
vrchu, a proto 33. pluk {Cheb,v obdrzel n~~ev 

D 'Alto" kdežto jméno Capkovo pnJ.al 
34.0

;iuk (Opa~a), který je jaksi strážcem k~~Je: 
v němž čapek žil a jejž tak miloval. Nebylo pste 
náhodně zvoleno pojmenování "střelce Jan~ 
Č k " Výslovné označení Čapkovy hodnosti, 
k:~o~ 'skutečně měl, když do

v 
úna

1
vy ~rhi~la~! 

. 1 v' v, h představitelů naší prvm narodm 
neJslavne(Jls1cMl'stra Jana Husí - Č. Budějovice, 
revo uce . . J Ž· vk 
2, Jiřího z Poděbrad - Litoměhce, 3. a1!-a, lZ y 
z Trocnova - Kroměříž, 4. Pro~op.a.v ehkveho -
Hradec Králové). Pluky druhe dlVlS': preds~a
vují nám toužené spojení čtyř zemí nase?o ~tatu 
(5. T. G. Masaryka - Pra~a, 6. hanack~ -
Olomouc 7. tatranský - Nitra, 8. slezs~y ,
rVín) kdežto pro třetí divisi zvolen~v Jmena 
z hist~rie nové a nejnovější (9. K. Havhck.a Bo
rovského - Most, 10. Jana Sladkého-Kozmy
Brno, 11. Frant. Palackého - P}~:k, 12. M. ~. 
štefánika - Komárno). Jméno ZlZ~~V? se ope
tu' e v názvu býv. 1. dělo střel. dlvlslOnu, ny: 
nlšího lehkého děl. pluku č. 1 (praha) a t~ke 
'eldeckému pluku č. 1 (Terezín) ponec~ano 
ljméno slavného obhájce Slovenska, Jana Jl~kry 
z Brandýsa. Historie ruské legie ozývá se v n~zv~ 

v,v'ho leh de v 1 pluku č. 6 (Brno), )enz nyneJSl " bd vl' 
nikl z býv. 2, dělostř. divisionu a o rze nym 

~~ paměť vítězných bojů při .4~bývání llrukkut~k~ 
v červnu 1918 název "lrkutsky .. J~:.d. p c', 
{Olomouc), jenž byl utvořen na ~lb~n.a ~am ta~.e 
řadu bojů podnikl, má čest nesh Jmeno J' 1-

b· v k,H aby připomínalo nám onu nekonecnou 
lrs y , kl' v , d svě oblast kde ruská legie po ry a nas naro -

tovou 'slávou. Stejně hrdý název :v?len pro, hrr 
ničářský prapor č. 6 (Domazhce). ~y~a ~ 
"úderný prapor" u štábu čs, vojska na v~US1, J,enz 
svou slavnou minulostí je ozdobou naSI, arm~dy, 
dal základ zmíněnému hran. praporu a s pOJme-

"m Sibiřsky' ch úderníků" odevzdal mu novanl " 1 v" h 
i povinnost kráčeti v jeho š épepc: . 

Československé vojsko na RUSI, Jak~ samo
statná armáda, mělo možnos:. ~eomezer:.e ~ozho
dovati i v otázkách svého vne)slho oznacem. Na
proti tomu italská a francouzská legie podléhala 
spojeneckým velitelům, kteří ovšem pr~ t~
kové symboly neměli pochopení. Proto v~l za
padní část naší zahran!čt;í a~ády n:prme~la 
historických pojmenovam svych. vOJ~nsky~h 
jednotek kromě jediného pluku ltalske legie. 
Tím je 29. pluk !lvýzvědný", jmen~vaný tak Italy 

odle své činnosti, kterou od brezna 1?18 (~ 
~ěkteré části již před tím) vykonával na ltalske 

frontě. . ,UNO (VY t 'k 
Právě v těchto dnech oznamUje \J.Vl •. es m 

MNO., výnosy věcné, r. VL, ,čá~t ~. ze ~n: 
27. října 1923) jednak potvrzem nazvu varmade 
•• v užívaných a kromě toho, aby zachovalo bu
~~ucímpokolenim památku b~jů ,za os~obození 
národa, uděluje bývalým plukum lt~ls~e a .f~~n
couzské legie pojmenování úzce sp1ata s Jepch 
slavnou minulostí. Návrhy názvů podala kan
celář čs. legií v dohodě s příslušnými pluky. 

racoval a jí život i slávu obetova! ma asa 1 

~šem pokolením, že Čapek neto~žil po hodnostech 
a jen blaho vlasti měl na mysh. , v, 

K uctěni památky čtyř popravenych br~tr1 
od 33. pluku (Ježek, Nováček, S~oboda a Šlegl) 
u Arca dne 22, září 1918 nazvan byl 3.1. p~~ 
(Jihlava), jenž stál dlouh1. ča,;;, v ~á!o~e 1 v hn,u 
roH Arcu a jehož mnOZl pnslusmcl odd. vY.

~vědných hlídek byli také nepří!ele:n popr~y~m, 
. ménem tohoto lázeňského mestecka, leZlclho 
J R' mezi Roveretem a IVOU. .. h' 

Nad jezerem Gardou sídlela VI. čs. dlV1se, v a-
j ící nebezpečný úsek proti nepřítel~ ~ d::m~ ke 
na jezerní zrcadlo upíralo 12.000 paru .0Cl~ J~ o 
by v jeho hravých vlnkách hled~ly ~khdnem 1e 
strastech okopů a z modři hladmy cerpaly, Sl U 
a víru v konečné vítězství. Proto v nazv~ 
"Gardský" chová 32. pluk (~oš~c~) nehynoucl 
památku na perlu jihotyrolske Rlvlery. ", 

Z měst kde se tvořily čs. pluky v Italu, za
chováno historii město Foligno v názvu ~5. p!uk~ 
(Plzeň). Foligno, krajské město vV Um~!l~, ma ~Sl 
10.000 obyvatelů a leží na uzlu zelezmct;lm a Sl~-

. v l'm Pro svou polohu zvoleno za sIdlo veh-nlCn . v '" d 
telství I. (VI.) čs. divise a zde utvoreno JeJI . oh 
plňovací velitelství s doplň. prapory; ~ n;c 
v září 1918 postaven 35. pluk a zde sldhl pred 
odchodem do válečného pásma.. . , , 

Z francouzských legií dostaly v hls~o~~cke naz,:y 
pouze tři pluky. Citovaný. "Vestmk obsahh!k 
rozkaz presidenta repubhky, ab~, 21. p .. 
(Čáslav) užíval čestného názvu "marsala !oche ; 
N b · 21 a 22 pluku na francouzske fronte a oJe.. k'" . h v d 
upomíná pojmenování "Arg~nns '! " Je, oz sle o: 
stalo 22. pluku (Jičín). Phpomma nam. svavne 
b't u Terronu a Vouziersu v pahorkahne ,Ar
g~~~ské. Aby pak byla historii uc~ována .p,amatka 

'v st mnoha kral'anů z Amenky, kterl dobrona uca F .. . h V 

volně vstoupili do čs. armády ve rancu a z nlC z 
hlavně Slováci byli zařazeni k 23. pluku. <e~ah 
tislava}, jmenuje se tento plukem "amerlC yc 
Slovákov". o ,,' 
Řadu historických názvů pluku uzaVlra pOJr;t~.-

nování benešovského 48. pluku flJugosla{b~ , 
v upomínku obětí jeho předchůdce yv: 
ppl. č. 102) v Sr~sku a hro~adné deserce Čechu 
do bratrské armady srbske. I S 2 3 

Naše revoluce. . v. . • 

* 
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Telegram Lloyd Georgeův 
T. G. M a s ary k o v i. 

Předsedovi Československé Národní Rady 
v Paříži. 

Jménem britského válečného kabinetu zasílám 
Vám naše nej srdečněj ší blahopřání k překvapu
jícím úspěchům, kterých dobyly československé 
branné síly nad německými a rakouskými vojsky 
v Sibiři. Dějiny dobrodružství a triumfův této 
malé armády jsou vskutku jednou z největších 
epoch dějin. 

Udatná vytrvalost a sebekázeň Vašich kraja
nův nás všecky naplnila obdivem. Ona ukazuje, 
co může být vykonáno, aby se zvítězilo nad 
časem, nad prostorem a nedostatkem hmotných 
potřeb tím, že se udržuje duch svobody v srdcích 
vojákův. Váš národ prokázal neocenítelnou 
službu Rusku a spojencům v jich bojí za osvo
bození světa od despotismu. My toho nikdy 
nezapomeneme! 

Dne 11. září 1918. 
Lloyd George. 

Na hro b o ch. 

Bratia! Vo výročný deň nášho obranného a 
potom výpadného protibolševického vystúpenia 
v Rusku my sišli sme sa do tohoto hája bielych 
briez, druhí braHa sišli sa tamto za dekou na 
stráň, treli - tam, štvrtí - inam schodia sa 
v podobné tiché miesta večných snov našich mu
čenníkov a hrdinovo Kde ideme húfom, kde len 
niekorkí, i len jeden dvaja ... A korko zastane 
ešte mohýl, nad ktorými dnes iba sosna kloní 
svoj e vetve a vtáča zapískne, ponad ktorých 
pofnú trávu šumí iba vietor, ku ktorým dnes ne
mohol nikto dojsf na poHa šíreho Ruska. Ale ako 
často snášame si pred oči ducha svojho drahých 
syojich živých, tak snesme si dnes mftvych svo
jich drahých bratov a povedzme im, že ševelí nad 
nimi nie víetor, ale duch ich v nás, že nie sosny, 
ale bratia klonia hlavy nad nimi a spomínajú 
ich ... A keď sa ohliadneme. v duši vidíme, že 
s nami sú, čo vás domov čaka1i: matere, otcovía, 
ženy, deti, bratia, sestry, družky milé, vrstov
níci, priateHa ... že s nami je ohroll!ný smútočný 
sprievod 10-miliQ;nového národa. Ale akýže to 
sprievod? Vyčkávali vás roky a teraz kvília íba 
matere - slz matere nezastavíš - ostatní vážní. 
smutní ske, ale vzpriamení, hrdí zďaleka na tisíc
krá! s nami pozdravujú vás v malých bytoch 
vašich, nesú vence, sypú kvety i tiché slzy lásky 
a vďaky za to, že ste im dali, čoho nemali -
svobody. ' 

Československý národ v slovenskej vetve· 
nemal už tisíc Het - v českej vetve už tiež trÍsto 
rokov vornosti. Tisíc rokov sme slúžili a - nič 
si nevyrobili; milíony rúk spínalo sa, potoky sÍz 
sa Haly a - nebolo nám slutovania, smnovania. 
'Sedeli sme už v stínu smrti, lebo zlý súsed vy
hášal nám svetlá, kalil živé vody, dal mrznúf 
našej mladí, dusil ducha a - konečne vyhnal 
nás na vojnu, aby sme sa vyhubili sami. Spustly 
dediny a mestá slovenské, ožlkol od smútku náš 
rodný kraj slovenský. 

518 

Českých tristo rokov na politíckej refazi ra
kúskej tiež počítali už za dosf k domnienke, že 
český lev skrotnul na dvorného psa. Ale lev je 
i mrtvy levom, a český lev iba snil, sily sbieral, 
a keď prišÍel čas, vstal, skočil, odtrhol refaz. 
Od rinkotu zobudili sa i omdlení mužovÍa pod 
naším krÍžom ... Povstali proroci a verní tisíc
ročiu krátkej slávy, spoločných bied a nádejí, 
zodvihli ideál svobody a československej drievnej 
jednoty čo najvyššie, a národ im porozumel. 
"Kde žit nevofno, tam umrÍef svoboda!" Povstali 
hrdinovia tej to myšlienky a krvácali, umierali za 
ňu. Ale čo jeden hrdinský čin, čo jedna kvapka 
krvi, čo jedna smrť, to týždňom, to mesiacom, 
to rokom bližšie bol národ náš k velikej méte, 
k svojej vlasti, nad ktorou dnes svieti slnko 
svobody. 

"Čo je svoja, svobodná vlasf?" 
"Čo to? poda, čo chlieb a zlato dáva?" Je 

i to, ale i .. posvatný prach, čo z otcov, ČO 
z bratov pozostáva", hovod básník. "A nebe a 
hviezdy a svetlo a teplo, čo v srdci nosíme, čo 
ducha sýti, bohatí: reč, pieseň, mrav, kroj i byt, 
deje minulé, všetko, v čom žije národ a kde svo
,bodne prejavit može, čo je jeho, čo je svaté. 
vznešené a krásné ... " 

V tejto, v takejto vlastisvojej krvou vašou 
sme vykúpení! Akože sa vám odvďačíme? Tak 
a len tak, keď zachováme dedíctvo krvou vašou 
vydobyté, keď pojdeme vašou cestou, Silní 
i slabí? mladí i starí? Všetci! Veď či je mladosf 
20-30 rokov? Mladosť je tá sila, tá mohutnosť 
ducha, čo 70-ročnému Masarykovi, čo 40-roč
nému, telesne zmučenému Štefánikovi dávala a 
dáva toho ohňa do žíl, pod ním zhoria všetky 
prekážky, strpnu všetky mdloby tela pre blaho 
a zdravie budúcich pokolení. Toho ohňa nadše
nia, toho ducha lásky a obetí čerpajme i pri 
pohfade na tieto drahé hroby. "Nech ony spá
jajú, čo svet v nás dvojí" - starodávnu našu 
jednotu a bratstvoj nech ony vlažia, čo svet 
v nás suší - city lásky k národu a vlasti; nech 
ony dvoja, čo svet v nás spojuje - egoistické, 
chlebárske záujmYi nech ony tvoria, čo svet 
v nás ruší - vyššie ideály, tú spomenutú mo-

. hutnosf ducha. . 
Bratia! Nečakali, nežiadali ste, no my postavili 

sme a staviame vám pomníky z kameňa a betónu 
a železa; ale či to dosť? Bude dosf len vtedy, 
keď i ďa1ej vysoko budeme trímať s vašou 
vierou, s vašou obetivosfou a smrfou vozvýšené 
symboly, znaky, ktoré vryli a postavili sme na 
tieto pomníky. 

Bratia! Povedal som: povstali v národe našom 
proroci. Jeden z týchto prorokov, sokol i lev, 
Milan štefánik, už onemel, schýlil krýdla, 
umrel. Ako týchto bratov, ako nás, í jeho niesla 
túžba do svobodnej vlasti, ktorej svobodu temer 
za pa ť rokov na hrudi zohrieval, ktorú poj il 
kvapkami srdcaj citlivé srdce jeho žiadalo si 
objatia starenky - matky, ale že bol vojakom 
velikej materi - vlasti, zadusil pre bratov rodný 
cit synovský; oko žiadalo si vidieť rodnú viesku 
i hrob otcov, a nevídel ho; štefánik mohol trium~ 
fálne, slávnostne vtiahnuf bránami Prešporka -
kde mu pred niekol'kými rokmi - bezbran
nému - paf befárov revolverom a palic ou hro-

zilo ak sa po slovensky ozve - do staroslávnej 
Bratislavy ktorá by mu bola na slávu spievala, 
pod nohy kvety sypala, a on? - pustil do hlav
ného mesta Slovenska celý národ a prišiel na 
studenú Sibír, k nám, aby nás otužil, on telesne 
najsiabší z nás. A keď ako by čujúc posled,né 
hodiny života, ponáhlal sa nazad, kamže náhhl? 
Do vlasti? Do Paríža na mierovú konferenciu, 
aby bratom svojim sibírskym pripravoval cestu 
minulosti dostojnú, aby nemocnému ruskému 
bratovi pomohol k lieku a k drievne! síle, k~orá 
nám niekedy može byf ešte na dobreJ pomoc! ... 
A svobodná vlasf objala ho iba mrtveho. 

Bratia! Majme túžbu za vlasfou, veď je to 
svatý cit, ale majme i silu vole Štefánikovej .a 
týchto hrdinov my, ktod budeme povolaní noslf 
meno jeho pluku; majme všetci sil~ vole vydrža! 
za každých okolností do pozvama na ďaleku 
cestu a nezapomínajme týchto mohýl, či na vý
chod či na západ, ktoré nás sprevádzaf budú 
očima vlastného svedomia ... 

"Spíte sladko, bratía drahí, v známych i n~zná
mych mohylách po šírom svete, my pamlatku 
vašu verne ctíf sa vynasnažímej spíte sladko, 
drahí bratia, my srdcia vaše v prs ách svojich 
nosif chceme; spíte sladko, drahí bratia, my 
s duchom vaším srubujeme ísf žitím, aby po
tomok vernývyzdvmol vám obraz nesmrtelnosti 
v dejinách vlasti i rudstva a vďačne spomenul 
si i na nás. Večná pamaf, věčná sláva! - .. 

Jozef Gregor-Tajovský:' Reč 24, V. 1919 V Irku/skll. 

Zakončeni Masarykovy 
návštěvy V brigádě Česko

s loven s k é. 

Týž den k večeru, na sklonku Masarykova 
pobytu v brigádě, konala se v Berezně, v za
hradě u zámečku, schůze všech důstojníků bri
gády, kde Masaryk pronesl své názory o úkolu 
československého důstojníka; mluvil o nutnosti 
pozorovat našeho vojáka v boji, vystihovat jeho 
bojové vlastnosti a na nich budovat naši tak
tiku, která pak bude mít vliv i na výchovu vo
jáků a přípravy k boji. Byly to v podstatě ty 
myšlenky, které jsou obsaženy v pozdější řeči 
Masarykově, otištěné podle těsnopisného zá
znamu v "Československém vojáku", č. 6. Dů. 
stojníci 1. divise měli příležitost (napsal Maxa 
v "čechoslováku" Č. 109) slyšet, jak hluboce po
chopil a vystihl podstatu československého voj
ska. Jsem přesvědčen, že nikdo z nich nezapo
mene onoho pondělního večera v zámecké za
hradě v B. (Berezně), kdy "Český bratr" Ma
saryk vykládal, čeho je třeba československému 
vojáku, aby se dobře hájil a dobře útočil. 

V úterý ráno 21. srpna odjížděl vzácný a milý 
host z brigády. Mamontov aranžoval odjezd co 
nejskvěleji. Hle. co o tom napsal dopisovatel 
"Dziennika kijowského" (31. srpna): "Profesor 
Masaryk odejel v kočáře, taženém čtyřspřežím, 
provázen 150 důstojníky na koních, před nimiž 
jel praporečník s husitských praporem. Na ná
městí v Polonném stála čestná rota k hudbou 
a tam čekal automobil, na němž profesor Ma-

saryk odejel. rozloučiv se s provázejícími." Po 
cestě, kudy jel. vojáci pluků brigády tvořili 
špalír. 

Když se potom Medek pokusil zachytit dojmy 
vojáků z Masarykova několikadenního pobytu 
mezi nimi, první slovo bylo optimismus; nový 
svět optimismu tvořila slova vůdcova ve vojá
cích, plynoucího nejen z důvěry v to, ?;e poli
tické vedení našeho zahraničního odboje je 
v dobrých rukou (čili - docela konkretně ře
čeno - z důvěry k Masarykovi, přímo z víry 
v něho), ale nejen z této důvěry, nýbrž i z jis
toty, že náš boi je spravedlivý, oprávněný, odů
vodněný a nutný, kterou i před tím vojáci měli 
(proto přece přišli do vojska), ale kterou jim 
Masaryk tak se všech stran vyložil a doložil 
i podepřel, že mohla zase dále odolávat ruským 
myšlenkovým zmatkům. Jeho slova působila ~o
dle Medka dojmem neuvěřitelné zákonnosb a 
svaté exaktnosti desatera, zatím co prostota a 
přímost jeho chování v styku s jednotlivci. zís
kávaly mu bezpodmínečně jejich lásku a Jeho 
jasný a usmiřující klid působil na vzrušené duše 
moci léčivou. 

Syrový, když v roce 1920 - již jako generál 
a velitel československého vojska na Rusi -
psal v ZabajkaH "Vzpomínku na profesora Ma
saryka" do slavnostního čísla "Československého 
deníku" k sedmdesátým narozeninám presiden
tovým, sděloval tyto dojmy: Kdo besedoval 
s Masarykem, musel se nadchnout pro každé 
slovo, jím pronesené. Jeho prostota a srdečnost, 
se kterou s každým promlouval (a těch bylo 
mnoho, s nimiž mluvil), zanechala u každého 
nejhlubší dojem. Jeho klidný úsměv svědčil, že 
se cítí mezi námi dobře a že je tím, co vidí, spo
kojen. , . Vždy, kdykoliv v budoucnu zakolébala 
se nálada vojska. vzpomínka na tyto dny zahá
něla nedorozumění a posilovala nás v těžkých 
chvílích našeho boje. 

A Švec zapsal si prostě: Konečně asi počty
řech dnech jsme se s Masarykem rozloučili a 
bylo nám smutno. Vyžádali jsme si od něho na 
památku několik slovo vojně, která jsou v naší 
plukovní červenobílé knize s jeho fotografií. 
Z Turkovy vzpomínky se dovídám, že tato pa
mětní kniha (nádherně vázaná) byla založena na 
paměť jeho návštěvy v pluku a nazvána knihou 
Masarykovou. 

Zápis v pamětní knize 1. československého 
střeleckého pluku !vl. J. Husi je datován dne 
20. srpna. V něm Masaryk začal nejvýznamnější 
větou z vlastní řeči k vojákům brigády: !IV álka 
je něco hrozného, zejména tato válka. Ale 
není válka zlem nejhorším - žít nečestně, být 
otrokem, zotročovat a mnohé jiné je horší," 
V pokuse formulovat. poměr našeho národa 
k válce dochází k závěru: "Čech svou zeměpis
nou polohou a svým sousedem je nucen být 
udatným, je nucen být udatným uvědoměle -
promyšlená udatnost, toť Žižka a Chelčický 
v každém z nás." Velmi zajímavý je závěr zá
pisu: "Bojujeme," praví M., "za samostatnost 
českého a slovenského národa, bojujeme za 
samostatnost lidstva, svobodu Evropy a lid
stva ... jsme proto šťastni, že můžeme obětovat 
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pro lidstvo a náš národ všecko, i naše životy 
a více - životy našich drahých doma ... " Je 
to, pokud vím, jediný případ, kdy Masaryk 
akcentoval tuto důležitou část naší oběti, to, 
že za naši akci zahraniční vláda rakousko-uher
ská stíhá náš národ ve vlasti, a to nejen národ 
jako celek politický, nýbrž i jednotlivé rodiny 
a příbuzné příslušníků zahraničního vojska -
jak se stalo především jeho vlastním drahým,· 
jeho vlastní rodině. "štěstí v té velké odpo
vědnosti," praví poslední věta zápisu, "štěstí 
proto, že člověk se jí stává spolupracovníkem, 
vědomým spolupracovníkem na velkém díle sou
časné historie lidstva, na díle dobrém, jehož 
cílem je lepší organisace světa jako podmínka 
lepšího života HdL" Masaryk - už jsem na to 
ukázal - cítil velmi těžce a docela osobně tíhu 

. odpovědnosti ze zahraničního hnutí, ?' jeho účast. 
níků i z jeho obětí (a jak vidíme z věty výše 
citované, i z jeho obětí doma ve vlasti), ta 
odpovědnost nejen doléhala, nýbrž i povzná
šela a dodávala síly, dodávala klidu a jistoty. 
Dr. Josef Kudela: Prolesor Masaryk a čsl. vojsko na Rusi. 

Praha 1923. Pam. odboje. 

Dob y t í K a z a n ě. 

Výprava hnula se dále. Tentokráte došla na 
dohled města. Pátého srpna zastavila se před 
Nižním Uslonem. Několik dělových výstřelů a 
nepřítel opustil přístav i vesnici. Na břeh vy
jel nejdříve Šafránek, velitel jízdního výzvěd
ného oddílu. Jezdců bylo asi třicetpět, ale ještě 
se museli rozděliti na dvě části: jedna se roz
jela na západ do kraje, druhá na sever proti 
řece. Sedmnáct jezdců, kteří jeli k západu, za
stihlo ustupující dělostřelectvo červených u vsi 
Vorobjevky. Vrhli se na ně se šavlemi v pěstích, 
rozehnali je a rozsekali. Dobyli dvou děl, něko
lika kulometů, polní kuchyně a řady vozíků se 
vším možným. Druhá hrst jela na sever. Pustili 
se nazdařbůh"do krajiny, kde nevíš, co nalevo, 
co napravo. Projeli daleko a kdesi za Pečištěm, 
v kraji, kde ještě pevně seděl nepřítel, zajali 
sedmnáct červených kavaleristů a přihnali je 
k přístavu. 
Zároveň z Nižního Uslonu vyjely proti proudu 

obrněné parníky. Projely tak neočekávaně ka
zaňským přístavem, že se jim nikdo neopovážil 
postaviti se na odpor. Projely deset, dvacet, 
třicet verst, řeka byla všude holá. A pak se 
vrátily v podvečer kNižnímu Uslonu, tento
kráte pod ostrou sprškou kulí s kazaňského 
břehu, kterou umlčely dvěma ranami šrapnelů. 

Na zítří, šestého, šlo se na Kazaň: jedna ba
terie, šest rot, později sedm se srbským bata
lionem a Kappelův oddíl. 

První, druhá a půl čtvrté roty šly po západ
ním břehu, tudy, kudy včera projela jízda a do
šly lehce až ku břehu za Vrchním Uslonem. Na 
jejich levém boku jela ruská jízda. Po celé cestě 
až k ohbí řeky nenalezly nepřítele. Přepravily 
se tedy na levý břeh, proti západnímu konci 
města, aby se odtud spojily s těmi, kteří po le-
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vém břehu postupovali z jihu. 'Z jihu šly při řece 
českosl. části, na pravém křídle Kappel se 
svými ruskými oddíly. Vyhnali nepřítele ze 
všech vesnic pod městem. K polednímu dojela 
devátá rota, která přivedla s sebou Srby. Po
stavila se též do centra. Útočící se cítili od té 
chvíle o mnoho silnější, postup konal se v prud
ším tempu. Naši nebyli v boji nikdy pomalí. 
Nyní nalezli· v Srbech spolubojovníky ještě 
žhavější. Srbský temperament naše roty ihned 
přijaly za svůj. Roty prvního praporu společně 
s nimi zabírají v závodním tempu přístav. Roty 
třetího praporu s jinou částí Srbů zmocňují se 
po několika výstřelech a explosích· bomb sta
rodávné kazaňské pevnosti tak rychle, že v ní 
zajmou celý lotyšský pluk. Tak do soumraku 
větší část K;azaně ocitla se v našich rukou. 
Druhého dne bylo dobyto zbývající části města 
a zajištěno hlídkami nejbližší okolí. 

Tak jsme dobyli Kazaně. 

Červená armáda pozbyla výhodného místa, 
odkud mohla vésti útoky v náš bok i týl, na 
trati Simbirsk-Ufa. Byla nyní vyhozena do 
malých po volžských vsi, rozptýlena v popletené 
hloučky, které ztratily své vůdce, opouštěly 
cestou svoje děla, vozíky s municí, kuchyně, 
které zastavily se ve svém útěku teprve kdesi 
daleko, ještě v úplné panice, ochotny stále 
ještě běžet při nejmenší zprávě, že Čechoslováci 
isou někde nablízku. Panika rozléhá se daleko. 
Moskevský hlavní štáb připravuje evakuaci 
všech míst, která leží ve směru, jímž by se 
Čechoslováci mohli bráti. Sto kilometrů odtud, 
v Agadiru, dělostřelecký sklad činí horečné 
přípravy k odchodu. Sověty v Čeboksarech, 
v NižnÍm Novgorodě po celé Volze baH své 
úřady a nakládají je na lodi. A stejně daleko 
jako panika roznáší se i naděje. Slyšíš, že ve 
Vjatce začíná se lid bouřit proti komisarům. 
v Jaroslavi znovu začíná nedávno krutě uml
čené selské povstání. Do Kazaně k českoslo
venskému štábu co chvíli se probírají deputace 
zdaleka široka, aby Čechoslováci přišli, po
mohli, vysvobodili. 

Ale ti, unaveni pochody a bojem, zatím upev
ňují nově dobytou půdu. Jsou rozloženi kolem 
města. Do města vkročí málo kdo z nich, ale 
kde jde ulicí, vidí jen veselé tváře a sta rukou 
tisknou jeho ruce za pomoc a vysvobození. 
Československé vojsko jest klidno, spokojeno 
samo sebou, Zde byl zase německému vlivu vy
rván kus země, který může se připojiti k nové 
frontě, upřené proti západu. 
Kazaň začíná zdvíhati ruce k obraně. Kus 

nově osvobozené země činí první krok: asi tři 
sta bývalých důstojníků, většinou dětí drobné 
městské inteligence a studentů, které vojna 
proměnila na vojáky a velitele, vytvoří ze sebe 
maličké útvary, které se nazývají rotami a pra
pory. Postaví se mezi naše přední hlídky. Jest 
naděje, och ne, přece jest jisto, že za nimi při
jdou druzí, třetí a že město o dvou stech tisíc.ích 
obyvatelů postaví· armadu deseti, dvaceti tisíc 
mužů, kteří se budou bíti za skutečnou svo
bodu a kteří nyní budou brániti svých žen a 

dětí pred surovostí a násilím těch, kterým se 
nemohli opříti včera.. v b 1 

A právě Kazaň byla měs!~m, na něz yo 
možno skládati všechny nade1e. Z .• • t 

Fr. Langer: a CZZl mes o. 

o d S O U z e n é m ě sto. 

Každý slušný a vz~ělaný ná;od šetř~ i ve 
válce soukromého majetku a mc nekaz1 zby: 
tečně. Šabac se přesvědčil, že ~~kousko ~ezl 
ty národy nepatři. Velitel 29. dlvlse, k~era v do 
šabce vtrhla, dal rozlraz drancovat. To J': nec<! 
pro zloděje darebáky a lotry! A v takove dobe 
i lidé jinak' slušní podlehnou zlému, příkladu a 
jdou slídit, prohledávat domy ~ kramy~, ~o by 
se jim. hodilo. Ten si vezme Čistou kos~h, ka
pesníky, ručníky, boty, břitvu, odnese Sl ~o do 
svého a pak si vzpomene, že ~y ;nohl pot~ebo
vat nějaký salám, víno, kour,:m a vraCl s~. 
Strhne se stěny obrázek, rodin~ou f?togra!ll, 
chvíli ji drží v ruce, pak ji zahodl. NaJde, kram 
plný dobrých jídel, vezme si, co c~c:, mkom~ 
nemusí platit, nají se hned na ,mlst~, be:e s~ 
zboží plné náručí. Lidé chodl naJedem v a~ 
k prasknutí. Každému se leskne huba od tucne 
slaniny. Hledají vinárny a ho~pody. Lezou do 
sklepů a točí si rovnou ze sudu. v . 

Tomu se neubrání žádný voják, kdyz Je to 
nejen dovoleno, ale i rozká.záno., Nevezm~ to 
on, nají se jiný. T,:n den yOJ,:nska kuchyne ne
vaří. Kdo se nenají z kradez:, ~ude, mll ?lad. 
A jiní se mají přecpat? A coz uz toh~ dm ~e: 
jedí jednotvárnou vojenskou stravu? I Jde kazdy 

krásného šatstva, jako ho byl? ttady. ~at~ 
mužských, ženských i dětských JaKO v krame; 
A všechno tak hezky urovnané a za~hov~le 
V tom bylo jmění. Naši lidé by se byh potre: 
bovali převléci do čistého prádla, ,byh I:Y,vkzah 
za vděk teplejší vestou pod ka~at, rucm em, 
vždyť už byli dva měsíce v 1?oh, ale S~ider 
nedovolil vzít ani kousek. Nlk~o nes~e 0-

'tv ' duO stotníci si to mohh prohlednout. 
Vol r, len I t v to 
ale i na ně dával voják pozor .. prv~ oZAe ~d>t 
za všechno přísnému hejtmanovI rucil. Vile, 
ještě ho za to naši chválili! .. 

V nešťastném Šabci to dopa~lo J:~a~.. ! a.m 
dali ke krádeži rozkaz. Maďaři tu radil! Jako 
šílení. S počátku jen jedli a pili, ale obrzy ne
mohli. A tak vypouštěli vín? ze su~u n~ z~m, 
aby vyteklo. Sklepy se toplly v zaplave v1U~ 
a kořalky. Lidé se v tom brodi~i jako v klu~l 
v potoce. V opilosti se do toho Jeden pre~~!l~ 
a druzi ho musili vytahovat. Na koh~ nepr:~h 
hned, ten se utopil v tom, po če:n tol~k tOU,Zl~. 
Nejlepší kořist si ovšem vybralI n~pr~d pan:, 
aby měli domů co posílat z pok~rene ze~e. 
Posílali to nejen poštou, ale i po dr~ze a z~last
nimi posly. Čím větší pán, tím VIC. Muzstvo 

. užilo jen toho co na místě snědlo a vychla
stalo. Opilí i' střízliví chlapi po.lévali PY.tl~ 
mouky petrolejem a zapalovali Je. Roz~lJeh 
okna takže v některém domě nebylo cele !a
bulk~. Bourali kamna, mlátili do zrcade~, re: 
zali obrazy, trhali peřiny, takže v ne}e,?-ne 
světnici bylo, jako by tam nap~dl~. sne~u. 
Chtěli byste, aby takové šelmy, ~setnl~ de~
ských postýlek? Taková roztomlla postylka, Je 
na ní Čermákův obraz, už si nemohu v vzpo,me-

. a krade. o v "t 
Posloucháme Karlického a nemuzeme naJ1 

nout, co to bylo, ale i na ~ruhé st::ane b~l Jeh? 
obrázek, a tady leží rozbItá a poslapana. ZVl-

v 'sobě sílu, abychom tomu vě~ili, že je !o 
pravda, že je to možné. OdporUjeme mu, ze 
jsme i my prošli hezký kus. Srbsk,a, mnoh~m 
větší než oni, sapéři, a přece Jsme mc takoveho 
nezažili, b I' 

Karlický odmítá podezření, že by to Y 1 za-

Wa! h 
Pálí mne oči lítostí i hněvem !;ad tou Ov av-

vinili sapéři, že to byli Maďaři; těch, tam bylo 
mnoho. A hned myslí, že něco takoveho by ne
svedli naši čeští lidé, jako byli ~ 1.02. ,p.lukvu. , 

Souhlasím s ním a dodávám, ze 1 naS1 Nemel 
si tu počínali docela lidsky. Vždyť v Bano~u 
Polji to byl Němec, který se postaral. o t~, ze 
isme tu vesnici opouštěli zrovna tak, Ja~o.}sme 
ji našli. Byl to hejtman Sommer, ktery Jl í~k 
chránil. Banovo Polje!ByH jsme tam neko 1, 

dní. Bohatá ves, její sedláci hotoví zemane! 
I knihovnu jsme našli v jedno~ s~~~u, a ,boha* 
tou Byly v ní spisy všech vynlkajlClCh SplSQva
tel~ světa. I našeho Komenského jsm~ taX? 
našli· Hoši se na ni chodili dívat jako na zJeven}
Jedu'oroční dobrovolníci ji horlivě, pro~leda
vaH a nestačili vykřikovat ~adostnym pre~va
pením Ale každý zas ty kmhy vracel na mlsto. 
To byii naši kluci ód 102.1 Nikdo jich nehlídal a 
nic neukradli. "k 

nosU zpuštění. Kolébky se váleli na dvore, a 
kuchaři jimi zatápějí pod kotlem. A ved~e ~lch 
díže na zadělávání chleba, měchačky" p;esh~e, 
kužele, tkalcovský stav, všechno pechvv~' vyre
závané a uměle vyzdobené. Tady ,to pn}de n~ 
oheň. A dříví všude okolo dostl Jl~de z~sv leZl 
klavír vyhozený oknem. Nohy ma zurazen~! 
desky' roztřískány. Na zahradách poletU)1 
zoufalé včeličky okolo zpřevrácených ~,roz
bitých slaměných úlů, leckde leží na uhcl v za: 
píchnuté prase, zardo,ušený kohout, verny 
strážce svého stádečka 1 domu. , 

Na obchody s takovým zbožím, které se ne~a 
'P t kterého vOJ' ák nemůže potřebovat,. doslo 
JIS a , h' d' v Vy později když už byli VŠIC Ol roz lvoceOl. : 
trhávaÚ zásuvky ze stolů a stojanů, vyhazovat 
po zemi, co v nich bylo, mlátili jimi do. h~:nic, 

ater a v tom víru a v tom prachu se lot~l ml: haH jako vtělení d'áblové. Jeden z bUjnosti 
vstrčil hlavu do pytle modré anilin?vé barvy, 
zatřepaf se v něm jako pes a za chvllku vYlľ;k1, 
že z něho šla hrůza. A zrovna toho zpust 1 ~ 
si vybral velitel praporu, aby ~šhtřili' ~dokX~ 
to střelil z nějakého domu naJevo 1, I 1 . 
vcházeli do města. Maďar ne~el am hS ~ ~a 
srbsky a šel vyšetřovat. Byl s. bm brzy °t~hi 
První ženu, kterou našel, chybl za ruce a 

Vedle v statku chodil před komor~u ;roJa a 
hlídal aby odtud nikdo nic nevzal. 8,;1 Jse~ se 
tam ~odivat, co tak přísně opatruje. !'llk~y 
jsem neviděl ani u nás v selském stavem tohk 
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ji za. sebou k řece, aby ji zastřelil. Zoufalá žena 
prosda, volala, bránila se mu, ale co mohla dě
lat, když nesla na ruce nemluvňátko a za sukni 
se ji drželo dítě asi dvouleté? Co mohla děht 
když ani nevěděla, co jí chce? I 

• U řeky, s!áI Ka~lický a zaslechl žalostný ná
rek. Obrab se, vIdí modrého ďábla jak před 
s.eb~,: žen,,: své oběti a ženu při tom bije puško;. 
Skocl k ne~? a pustí se do něho, co to dělá. 
,!Ne~ tudom (nerozumím), odpoví opilec Kal
hcky začne t~dy .německy. - V'lják poro~uměl 
a lamanou ~em~u:,.ou VYSVětluje, jaký má r-oz
~~z. - .. Karhc~y Ihned běžel o pomoc k poru
C:1ku , F~rstrovl. Forster byl Němec, úředník 
~rmy Sle~ens. Ten ihned prohlásil, to že nejde, 
z~ ~akov;. ohavn~sti musí zabránit stůj co stůj. 
\ te chvtll tudy Jel automobil a v něm hejtman 
gen~:áln~o š~ábu, člověk všemohoucí. Forster 
skocd p;ed vuz, zastavil jej a prosil poslušně 
p~a heJtmana, aby ráčil zakročit. Prosil jej ve 
Jmen~ ~obr~ho jména Němectva, ve jménu Hd
skosb, Jak Jen ': rychlosti dovedl. IIMein lieber 
Freund, .nesta!e, se o takové hlouposti. Vždyť 
t~, n,:stoJi za reč! Takových věcí si člověk ne
VSlma. Das sieht man nicht! Servus, servus!" 
, Takhle vedlo válku veliké Rakousko s ma
~ym Srbskem. Když nás vezli na jih potkávali 
ISn::e vlaky, jejic~ž vozy byly pomalo~ány a po
psanx. bOjovnýmI hesly. Mezi nimi bylo nej
castejl:"AUe Serben miissen sterbenl" (Všichni 
Srb.ové musí umřít!) Ze to bude dopadat takhle 
to ~sme př~;~ jen ~ečekali. Že jdeme na Srb~ 
ne Jako VOJaCl, ale Jako katovi pacholci. Že bu
deme vraždit ženy a děti, kdo by se toho byl 
nadál! 
~ak jsme se styděli za to, že nosíme rakouský 

stel~o~roj I !'lem~li jsme z něho nikdy radost! 
Kd~z . Jsem Jako Jednoroční dobrovolník šel po 
prve z kasáren domů, čekal jsem až se setmí 
abych se nemusil červenat za' tu otročínu' 
(\ tady? Abych se hanbou propadl! A toho c~ 
Jsme tu. slyše~i. o našich lidech, nebylo ko~ce. 

~ en rakouský stejnokroj nás tady pálil jako 
Krux;ovo znamení. Bylo nám v něm hnusno 
Proc do?oručoval ten důstojník pohřbívat oběti 
:akouskych vyvrh~lů:? :ruš,i! snad, že opět přijde 
cas, kdy budou vsu::hru uhkat jako zločinci před 
spravedlivým trestem rozhorlených obránců 
rodné půdy, ~dy budou prchat před pomstou? 
Ne n~darmo Jsme se úzkostlivě ohlíželi zpátky 
za Savu, v tu stranu, kde se modrá Fruška 
Gora, abychom nezapomněli, kudy se podrančí 
ze Srbs~a. l':Tedej bůh, aby nás chytili zrovna 
tady v Sabcl, v místě nejhorší hanby· a nej
pustšího zvěrstval 

R. Procházka: V srbském zajeti. 

.... 
Z a K uzin em. 

Za Kuzmem na širokém poli šestnáct květů 
zvadlo. 

Za Kuzmem šestnáct úderníků 
šestnáct chlapců jako jitro krásnÝ-ch 

za svou zemi padlo. 

Za Kuzinem na širokém poli šestnáct srdcí 
zhaslo. 

Za ~uzinem ~estná7t mladých zraků, 
orhch zraku, ohmvých a smělých 

haslo, navždy haslo. 
Za Kuzinem s širokého pole, když se mlhy 

snesly, 
še~tnác! ~ratrů, šestnáct úderníků. 

uderruku mrtvých, zastřelených 
věrné ruce nesly. . 

Kraj byl tichý jako úsměv mrtvých ... 

B 1 . Spaly lesy tmavé, 
o est tiskla, věrná srdce tiskla 

v spáry zlé a dravé. 
Kraj byl klidný jako spánek mrtvých. 

Spaly lesy černé. 
Bolest prudká, bolest nekonečná 

rvala duše věrné. 

Hasly hvězdy, jako radost zhasla ... 
Jitřní záře vstala ... 

Tryskla píseň, tryskla z žhavých ňader ... 
srdce přísahala: 

V ~ah<;l chyt1h dcerku taměj šího kněze. Kra
sa';:lCe, Jaký:h málo. Když se jí, ubohé, natrápili 
zpuso~e~, ze o tom nesmím psát, uřezali jí oba 
prsy, Jl~lŽ mvěI~ .n~kdy živ:iti své děti, a potom, 
když uz nevedeh, Jak by Ještě projevili že ra
kouský voják dovede jednat hůř než di~á zvěř 
provedy ~a ni operaci, nikdo neuvěří jakou: 
~ ~d!.:r Sl ona ~yto smutné věci stěžoval jeden 
clthveJsl dustoJník svému představenému do 
stal p~zumnou radu: "Nestarej se o to! Pohřbít~ 
pohrblt, aby to lidé nenašlil" 

Za Urálem na širokých polích ve sraženém šiku 
v bojích divokých mstít budem 

šestnáct úderníkůl 
~osel Kopta: Cestóu k osvobození. 

Tiskem 1. O. O. čS. vojska na Rusi. 

b) f.Francle. 

Počátky revolučního 
v čes k jÍ ch k o Ion i í ch v e 

a An g 1 U. 

hnil ti 
Francii 

o Jak? jinde ~a hranicemi, tak i na evropském 
z~?~de uplatndy se v našem revolučním hnutí 
~vc.eskoslov~nské složky: Češi a Slováci, kteří 
pnsh z vlash před válkou, dále skupina poli-
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tic~~ ~migrace a konečně zajatci. V prvních 
poca~clch vá~ky mohla se činně uplatniti jen 
skupma prva, t. zv. kolonie, pozůstávající 
velk?~ většinou z dělníků a řemeslníků, přišlých 
do cu;my za výdělkem a živobytím. 
~ teto hospodářské povahy naší předválečné 

emIgrace plynulo, že v západních státech 
evropských, velmi lidnatých a vyspělých po 

stránce obchodní a průmyslové. byly kolonie 
naše nepoměrně menší než v Americe a v Rusku. 
Přesto i zde připadla našim vystěhovalcům 
v počátcích revolučniho hnutí úloha velmi 
významná. Přes nedostatky předválečného 
styku s vlastí a přes svou roztříštěnost a různo
rodost obstály naše kolonie na západě velmi 
čestně ve zkoušce, před kterou je postavily 
světodějné událostí. Projevily ve svém celku 
vysoký stupeň národního uvědomení a většinou 
ještě před vlastním zahájením války postavily 
se proti Rakousko-Uhersku a Německu se vší 
rozhodností. Jako doma a všude jinde, byli 
ovšem i zde opatrní, nerozhodní a zbabělí. Za 
to ostatní nezůstali pří slovech a šli do všech 
důsledků. 

U ž v předvečer rakouského vypovědění války 
Srbsku dne 21. července pořádají pařížští Češi 
vášnivou demonstraci před rakousko-uherským 
vyslanectvím a je zajímavo, že byl to předseda 
socialistického dělnického spolku Šibal, který 
strhuje a šlape prapor nenáviděné monarchie. 
Dne 29. července schází se potom valné shromáž
dění české kolonie, svolané společně Sokolem 
a dělnickou .. Rovnosti" a ustanoveni jsou čtyři 
delegáti k jednání s francouzskými úřady o způ
sobu, jakým by Češi mohli prospět Francii. Jed
nání bylo krátké. Již dne 1. srpna, v den francouz
ské mobmsace, činí se usnesení o zřízení české 
legie. Zakládá se "Comité de la Colonie et des 
Volontaíres tcheques en France", přichází na 
pomoc prof. Denis a posl. Garat z Bayonnu a za 
tři neděle odchází už z Paříže na 300 prvních 
dobrovolníků do cvičného tábora cizinecké 
legie v Bayonnu. Přibylo jich potom ještě dal
ších 300, z čehož asi 40 přišlo z Londýna. Další 
rozmnožování české setniny "Nazdar" bylo za
staveno záhy vydaným zákonem Bérengerovým, 
jímž z důvodů státní bezpečnosti přijímáni no
vých přihlášek do cizinecké legie bylo zaká
záno. Ale přes to byla tato hrstka statečných 
lidí dost velká, aby vytvořila jednu z nejkrás
nějších kapitol našich národních dějin. 

Od 9. května r. 1915, kdy přijala jako celek 
křest ohně a dobyla prvého skvělého vavřínu, 
prodělala česká setnina dlouhou řadu krvavých 
bojů jako jádro a pýcha 1. pluku cizinecké legie, 
nejslavnějšího z celé francouzské armády. Vy
sloužila si na 600 citací v armádních rozkazech, 
přes 200 válečných křížů. Na 200 těchto prvních 
dobrovolců leží roztroušeno na Sommě a 
v Champagni, u Artois a Soissonu, u Auberive 
a u Verdunu. Na 300 stalo se jich k boji ne
schopnými zraněním a nemocí. Setnina "Na
zdar" by plně zasloužila, aby o ní byla sepsána 
zvláštní historie, v níž bylo by zaznamenáno 
mnoho hrdinství, ale také mnoho hořkosti a 
utrpení způsobeného často i nepochopením ci
zího prostředí pro čistý idealismus našich lidí. 

Ovoce veliké oběti těchto prvních dobrovol
níků bylo bohaté. Vojenská jejich sláva byla 
znamenitou propagandou, a těm, kdo z kolonie 
zbyli mimo vojsko, umožnila řadu výhod a 
úspěchů. Už dne 2. října 1914 rozhodlo minister
stvo vnitra, že Češi, kterým výbor kolonie vystaví 
vysvědčení národní spolehlivosti (certiHcat de 

nationalité), mají míti totéž postavení jako 
příslušníci přátelských národů. Krátce potom 
řadou ministerských rozhodnutí bylo podrobně 
stanoveno, že vedle Alsasanů-Lotrinčanů a Po
láků také Češi vyňati jsou ze zabavení a vnu
cené správy majetku, že smějí býti užiti k vá
lečné výrobě, že jim náleží právo na úlevy ná
jemného a jiné podobné výhody. 

Využití těchto důležitých výhod znamenalo 
ovšem složitý správni úkol, při jehož plněni 
ukázaly se teprve slabiny a nedostatky kolonie. 
V Paříži a také v Londýně, kde uvidíme vývoj 
podobný, vyskytl se týž zjev, s nímž setkáváme 
se i v Kusku: Objevuje se řada Čechů, o jichž 
češství nebylo dosud nic známo, hlásí se o prů. 
kaz národnosti a nabízejí odměny. Vedení vý
boru stává se předmětem výtek, podezření a 
konečně i bezohledných bojů různých skupin. 
V Paříži už v lednu 1915 vzniká z toho důvodu 
první ostrá krise, jež hodně uškodila počáteč
nímu zisku českého hnuti a jak našim přátelům 
s Denisem v čele, tak i na frontě dobrovolní
kům způsobila trpké chvíle. Proti výboru, ve
denému starostou Sokola Čapkem, vystoupil 
žaloba1ni a denunciacemi u úřadů vzdorovýbor 
jakéhosi p. Hoffmana-Krátkého, jenž brzo 
ovšem sám ukázal se hodným velmi malé dů. 
věry. Také jakýsi Grmela, dobrodruh a pod
vodník, vystupující současně pod n~koHka 
jmény a vydávající se za Petra Bezruče, měl po 
nějakou dobu svůj vlastní výbor a trvalo dosti 
dlouho, než podařilo se ho odhaliti i vypuditi 
ze spolků, do nichž se vetřel. 

Proti těmto rozkolníkům se původní výbor 
uhájil, ale zato neubránil se vlivu jiné skupiny, 
k níž většina kolonie vždy hleděla s nedůvěrou. 
Bylo to několik zámožných židů, hlásících se 
k českému původu a přijavších už většinou 
francouzské státní občanství, kteří založili v Pa
říži spolek "Amicale fran<yaise" pro podporu 
českých dobrovolníků a domnívali se, že velké 
jejich finanční možnosti přivedou je k vlivu jak 
v kolonii, tak později i v Nár. radě. Pokusy je
jích v tomto směru však nakonec ztroskotaly, 
když v kolonii v roce 1917 ujal se vedeni ne
kompromisní mistr Kupka po svém návratu 
z fronty, a když také vyšlo najevo, že proti 
pravidlům Nár. rady poskytli někteří z nich 
v podobě půjčky příspěvek na politickou čin
nost býv. posL Diiricha. Působnost této skupiny, 
k níž Nár. rada, nehledíc k posl. Diirichovi, 
chovala se odmítavě, byla v celku velmi rušivá, 
zvláště vzhledem k malé politické vyspělosti 
prostředí, v němž se uplatňovala. 

O něco jednodušší. ale při tom podobné po 
mnohé stránce byly poměry čsl. kolonie v Anglii. 
Bylo tu, většinou v Londýně, na 600 Čechů, 
stejného sociálního postaveni jako jejich kra
jané ve Francii. I zde Češi ještě před zahájením 
války uspořádali dne 3. prosince v Hyde-Parku 
velikou manifestaci proti Rakousko-Uhersku a 
Německu, vydali manifest, vyjadřující sympatie 
Anglii a nabídli anglické vládě své služby ve 
vojsku. Podobně jako ve Francii Denis, pomá
hal v Londýně ;Wickham Steed a Seton Watson, 
kteří znali už z dřívější doby Rakousko-Uher-
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sko i československou otázku. Pomohl zde 
i českoamerický žurnalista a obchodník Em. 
Voska, jenž počátkem září ocitl se v Londýně 
na cestě z Čech do Ameriky, podniknuté v do
hodě a s posláním prof. Masaryka. V oska na
vázal s předákem londýnských Čechů Ko
peckým a ujednal s ním zejména spojení s Ame
rikou, jež hrálo později svou úlohu. 

I v Londýně založili Češi " Výbor kolonie a 
dobrovolníků" (London Czech Committee and 
Legion for British Service), ale na rozdíl od 
Francie dlouho nedostali zde povolení sloužif:i 
ve vojsku. Teprve v srpnu 1916, už za přítom
nosti prof. Masaryka, podařilo se od počátku 
žádané dovolení od vlády vymoci, když už od 
ledna t. r. zavedena byla v Anglii branná po
vinnost. Agitací poté zahájenou zvláštním vo
jenským výborem, jenž se utvořil ze všech míst
ních českých spolků, podařilo se postupně 
získati pro vojenskou službu na 350 mužů, tedy 
z 600 procento neobyčejně vysoké. S počátku 
zařazováni byli čeští dobrovolníci do zvláštního 
pluku s jinými cizinci, z velké části i Němci a 
Rakušany, a užíváni jen k pracím týlovým, což 
budilo velikou nespokojenost. Teprve později 
zařazováni Češi i do bojových jednotek, posíla
ných většinou do Francie, ovšem také do Egypta 
a Indie. Výjimky z pravidel o sekvestraci ma~ 
jetku cizinců a o jejich internaci platily tu pro 
Čechy také už od podzimku roku 1914, hlavně 
zásluhou W. Steeda, jenž podobné výhody vy
mohl i Polákům a Srb o-Chorvatům. Výkon 
těchto práv, vázaný na zaručení uznaných vý
borů, vedl ovšem i tu k nesrovnalostem. Také 
zde byly o výbor kolonie tuhé spory a podobně 
jako v Paříži vyskytli se i dobrodružní jednot
livci, kteří způsobili mnoho nesnází. 

Za takovýchto poměrů nelze se diviti, že 
české kolonie v Paříži i Londýně mohly samy 
velmi málo vykonati propagačně a politicky, 
nehledě ovšem k velmi významné propagandě, 
kterou vykonali dobrovolníci svou zdatnou 
službou vojenskou. Z počátečních pokusů o pro
pagandu sluší zaznamenati francouzsky psaný 
pařížský orgán p. Hoffmana-Krátkého uNa
zdar", jehož vyšlo jen několik čísel, a v němž 
zvláště i prof. Denis uložil svůj památný člá
nek, končící výzvou: "Emportez la charogne!" 
(Vyneste tu zdechlinu!l - rozuměj Rakouska.) 

Po stránce politické měl list cenu malou, 
zvláště pro fantastické, a většinou v zápětí vy
vrácené zprávy o krvavých revoltách a hrůzo
vládě v Čechách a pro nedostatek informací 
o poměrech v Rakousko-Uhersku. 

Větší pokus o akci politickou stal se teprve 
po příchodu moskevského Čecha Svat. Koníčka 
v prosinci r. 1914, kdy ,rozhodnuto v pařížské 
kolonii, svolati do Paříže sjezd všech českoslo
venských kolonií z celého světa. Podle návrhu 
p. Koníčka měl se konat na pravoslavný Nový 
rok dne 14. ledna 1915 a měl původně býti vše
slovanský. Souviselo to s názory p. Koníčka, 
jenž, maje uloženo od propag. oddělení ruského 
štábu dopravovati do Čech letáky velkoknížete 
N. Nikolajeviče, věnoval se mimo to i práci 
organisační a politické v duchu nejradikálněj-
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šího panslavismu. Byv přijat před tím dne 
17. září u cara v Carském Sele společně s de
putací ruských Čechů, vyřizoval všude v čes
kých spolcích carský pozdrav, ukazoval fan
tastické mapy příštího slovanského imperia a 
potíral s obdivuhodnou vervou vše, co se mu 
zdálo málo slovanským. Dorozuměl se s býv. 
dopisovatelem Nár. listů V. Crkalem o vydá
vání česko-francouzského čtrnáctideníku uL'In
dépendance Tcheque", jenž 15. ledna skutečně 
také začal vycházet, a po některých nesnázích 
dokázal, že sjezd čsl. kolonií v dnech 28. ledna 
až 5. února skutečně se konal. Mimo kolonii 
francouzskou a p. Koníčka za Čechy ruské byli 
tu skutečně zastoupeni jen krajané z Anglie, 
kdežto za Ameriku a Švýcary zúčastnili se jen 
delegáti z pařížských Čechů naznačení. Přesto 
však usneseno založiti Nár. radu českosloven
ských kolonií a vydány dva politické projevy: 
Manifest o sesazellÍ císaře Fr. Josefa a Poslání 
na Slovensko. > 

Oba tyto projevy svým duchem a obsahem 
vzbudily pak rozpory a s hlediska' akce pro 
československou jednotu a nezávislost byly 
povážlivé. Slovákům se ohlašovala "úplná sa
mostatnost slovenského kraje s vlastním sně
mem slovenským v staroslavné Nitře" a Čechům 
opět se slibovalo, že tl v okamžiku, kdy vstoupí 
vítězná armáda ruská na půdu českou (sloven
skou), úřadovati bude se již jménem české 
vlády, naznačené po vyslechnutí návrhů na
šeho důvěrníka u ruské vlády, politického 
vůdce Husovy družiny br. L. V. Tučka Jeho 
Veličenstvem císařem Mikulášem lL" Manifest 
uzavřen byl provoláním: "Sláva, nazdar! Caru 
Osvoboditeli, veliké armády velkoknížeti Mi
kulášovi, chrabrému ruskému vojsku, všemu 
šlechetnému ruskému národu a jeho spojencům." 

Není divu, že takovéto rusofilství vzbudilo 
nelibost jak francouzských činitelů tak i mezi 
krajany, kteří pří všem slovanském cítění žili 
přece ve Francii a v republice. "L'Indépendance 
Tcheque" snažila se sice později chybu napravit 
uveřejňováním fotografií všech hlava mocnářů 
ostatních spojeneckých států s doprovodem ne
možných básní zmíněného už Grmely, hrdě se 
honosícího . podvodnou značkou Bezručovou. 
Tím už ovšem Koníčkova Nár. rada a její orgán 
nijak neusmířil demokraticky cítících krajanů 
ve Francii. Vznikly rozpory a zmatky, jež v Pa
říži později teprve prof. Masaryk spolu s De
nisem definitivně urovnal, které však měly pak 
ještě své dozvuky jak v Americe, kam p. Ko
níček na jaře se odebral, tak i v Rusku, kde 
po svém návratu objevil se pak jako jeden 
z členů zvláštní Nár. rady p. Diirichovy. 

Na západě neměla episoda činnosti p. Ko
níčkovy jiného následku, než že přispěla 
k roztřídění duchů ve věci našeho poměru 
k carismu a demokracii, k fantastickému 
panslavismu a reálnímu slovanstvÍ, k Rusku a 
západní Evropě. Ve skutečnosti šlo spíše jen 
o vytříbení názoru, protože nějaké zvláštní sku
piny Koníček na západě nevytvořil, a i ti, kdo 
nachvíH byH jím získáni, uznali pak jeho chyby 
a omyly. 

Nejrozhodněji proti směru p. Koníčk~vu. PC?: 
stavili se krajané ve švýcarsku, meZi mmlz 
ůda pro řešení československé otá.zky v duc~u 

p anslávského programu moskevskeho delegata 
byla nejméně připravena. v • • 

Dr. L. Sychrava: Českos!oven~ké ~evolucm hnutl 
na evropskem zapade. 

dopodrobna náš názor na věci ra~?usk~-~ery~ké' 
a středoevropské. Díval se na na~-akc~ RZ ~lve 
sympaticky, znal prof. Masaryka a vazdy s~ ho. 
Nežádal jsem zatím nic konkretního. Chtel Jsem 
jen upozorniti a získat důvěru pro ~alší ~vou 
činnost osobní. Z .jednání Hoarova :, C~c~lo,:a 
nabyl jsem dojmu, že oba mně a naS1 veCl du-

Zří Z e n í n a s l arm á d y v e F ran c i i. 

Vrátiv se ke konci prvé polovice října ;~. Říma 
do Paříže, odebral jsem se hned dne ,~O. nJD.~ d~ 
Londýna, kam mne naše kanc,elar, kr~Jane 
i přátelé (Steed) naléhavě volah. Po odjezd~ 
Masarykově do Ruska byly naše věci v A?gll1 
vedeny tiskovou kanceláří jakožto od~o~kou 
Národní rady, řízenou té o do~y Vlad!mlrpm 
Noskem, podle mých pokynu a :~str?kCl z a
říže. Politicky byla ve styk~ s prateh Olga Ma
saryková, jsouc přímo spOjkou p:of. ~asary~a 
s londýnským prosttedím. Londynsk~ kolome 
pod' vedením pánů Sýkory a Kopeckeho y a pak 
Pochobradského pomáhala v propagande. , 

Stav odbočky Národní rady;.v létě ~,917, nove 
události v naší akci ve Francll, v Italu a Rusku 
a politické poměry v Anglii vy;žadovaly, ~by 
Národní rada politicky vystoupl1a v Lon~yne 
zase aktivněji. K tomu mě zvláště rozhodne vy
z 'valy opětné vzkazy Steedovy a Se~~m-WatsC?,
:Ovy Mé jednání o armádě ve Francll a v Italn, 
přímé výzvy Rendla Rodda a zvláš~~ S~n:~el~ 
Hoara ukazovaly na možnos! v~to~~~h, Ofl.cl~lx:e 
v přímý politický styk s vladm~~ cmlteh )me
nem Národní rady, informovat!..Je o tom:. co 
bylo pro nás učiněno ve F ranCll a v .Hahl! a 
pokusiti se o první konkr~~něiší poli~::.~~u a 
vojenskou pomoc i od An~l1C,anu. V. Par~zl }sei 
byl v této době ve spOjem s ~n~skym v,e
vyslanectvím jako s vyslanectvlml v ostatr::c~ 
Spojenců; dobrý styk jsem tu mel zvlaste 
s vyslancem lordem Derbym, 

Jednání v Londýně bylo sice ~rá~ké, al~ přece 
znamenalo v naší práci for~.alne ~al~l kro~ 
k zesílení naší posice v AngIn a zejmen,a oft: 
dální navázání politického jednání NarodnJ 
rady jako orgánu hnutí s 'vládou britsko~. Do~,?
v Londýně jednali s prof. Masaryk~m .predev~lm 
jako s politickou osobností; s, r:ašlml ,kolomsty 
jednalo se sice úředně, nepohhcky, Jen adml
nistrativně a ve formě benevolentní ochoty, ale 

věřuií. 
Do Paříže jsem se vrátil dne 28. říjn~ .191? 

a začal jsem hned projednávati naše vOJ~nske 
věci s podplukovníkem Crosem a ,majo:em 
Dreschem. Vedle běžných otázek vo)ensk~chf 
týkajících se zejména organisace zaJateckeho 
oddílu přišlého v létě 1917 z Rumunska, dotkl 
jsem se hned otázky připravo:van~ho ,dekr~tu. 
Poláci zatím postoupili s orgamsacl sve ar~ady 
už dosti daleko: měli dobrovolce z Amen~y a 
odjinud a něco zajatců z německého VOJska: 
a tak mohli svůj dekret o ustaveni armády uve-
řejniti již dne 28. května 1917. . 

Nechtěje věc odkládati~ naléhal, Jsem na -: do
hodu a znění dekretu. POdplukovmkCros plet 
ložil mi tekst, obdobn)- tekstu dekretu ~o
ského. Žádal jsem krátkou lhůtu na rozmysl~
nou chtěje dosáhnouti jistých zm~n, a PC?rdd~v 
se ; Národní radě, začal jsem zmeny proJe ~a
vat; ministerstvo Války, ~lznal0, ze J?ki~kY 
u nás jsou jiné než u Polaku, a tak po ne Z 1, a 
dnech dosaženo bylo dohody ? teK.st~:.. ahm 

. 'ml'l Štefánik že se vraCl do Panzej roz-
ml ozna '. bl'k' d k t hodl jsem se tudíž odložih pu 1 aCl

v 
e re '?-' 

na niž nyní již ministerstvo v sa~o . zacalo , r:a1e-
hati, a vyčkati příjezdu M. stefamk~ (vrahl. ~e 
dne 16. listopadu 1917), aby m?hl JakN'vo~ 
říci své mínění o všem tom, co Jsme v aro 1 

radě za jeho nepřítomností udělali ve věcech 
vojenských. 

štefánik s dohodnutým tekstem souhlasil až 
na jednu důležitou věc: První článek de~re~u 
prohlašoval, že vláda francy~~zs~á konshtuuJe 
československou armádu. PnJal Jsem tuto. for
mulaci protože i Poláci ji přijali; a pak Jsem 
se po ~ávratu z ltalie obával znovu vynucovat 

l 't' ke' ústupky po všech jednáních o statut 
po 1 lC k ' I' d vl ku 
armády, v němž mi fra?,cou~s ~ ': a a s ~ s v-

bez jakýchkoliv závazků. " v, 

Nynější můj ~tyk, by! }~.!~cht? ok?l~osh p:~= 
pravou k rozvmub vaznels1t:0 J~dnan; pozde) 
šího Pobyl jsem v Londýne nekohk dm a vstou
pil do kontaktu s některými úředníky ~e X.o
reign Officej sir Samuel Hoare, jenž take pnJe1 
do Londýna, uvedl mne pak v~ styk ~ lord~n: 
Robertem CecHem, Bylo to mOJe prvm setkam 
s tímto vynikajícím anglickým státní~em: teh~y 

nečně tak velice vstnc. stefamk soudtl, ze 
vláda přes to přistoupí na změnu dekre~u vto~ 
smyslu že to není vláda francouzska, y ktera 
armád~ konstituuje, nýbrž Národní rada a ceskr 
slovenský ná~od sá.m. Pol,itický smysl, fO

hl 
d 

navrhované stefámkem Je na prvm po, e 
jasný; štefánik .přikládal mu právem vehkou 
politickou důleŽItost. . 

štefánikovo jednání o této nové fo~~ulacl 
trvalo skoro do poloviny prosince. Z ~mlste;
stva mi oznámili vojáci na začátku proslvncei ze 
žádaného znění vláda nepřijme se zrete em 
k precedenci v případě polsk~m. N~konec se 
Štefánikovi podařilo dosáhnoub aspon kOipro
mísu: francouiská vláda ustoupila ~~ for~l ace, 
že ona zřizuje armádu, ale nepnstoupl a na 
formuli že ji zřizuje Národní rada. ~onstato
vání o I zřizování armády bylo v prvm;n v ~arak 
grafu dekretu vynecháno,v takže pr;'~l c1anei dekretu zněl neutrálně: "Cechoslovac1, o!ga:;: 

. . t em bloka' dy ktery' pak o nekohk me-mlnlS r , y y' h v 

síců později rozhodoval podsta~n,: o n~slc v':i 
cech a prokázal nám tak vehke sluzby. Me 
jsem s ním za tohoto svého pobyt~ v Lon: 
dýně dva rozhovory, dal jsem mu pnchy,stana 
memoranda o vývoji naši akce a vylozil mu 

F du a uznaVa}lCl sovaní v samostatnou arma 
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po stránce vojenské autoritu vrchního velení 
francouzského ... " 

Tak došlo dne 16. prosince 1911 k publikaci 
dvou vý~namných dokumentů o zřízení česko
slov~nske armády ve Francii, dohodnutých s Ná
r?dnt radou. P:vní z nich je zpráva vlády pre
sld.ent~ repubhky, uvádějící politické a vojen
ske ~uvodYly pro které se Francie rozhodla 
?:gantsovat ceskoslovenskou armádu. Na mou 
~~dost b~l.a v ní zdůrazněna min10 jiné věci také 
ucast ynaslch v d~~rovolníků v cizinecké legii a 
?-aznaceno, ze JIsté státy už dovolily poslání 
ceskos!ovenských vojáků k účasti na válečných 
operaclch. 

:re~st dekretu samotného obsahuje hlavní 
pr1n~lpy! obsažen~ ve smluvních statutech 
arm~~y. ), Pro~lašuJe především plné politické 
uzna?-l ~a:odnt r!ldy a autonomii armády: ně
kte;e ve~l, obsazené ve statutech v dekretu, 
zat~ neJsou formulovány z důvodů dost po
chopitelných. Dekret měl býti uveřejněn hned 
statuty ~ž P?zději. Dekret o· polské armádě 
byl konclpovan v prvním svém znění už v létě 
1?1~1 k?y ~dálosti nebyly tak daleko jako v pro
smCI tehoz roku. Říci tak slavnostní formou 
Jakov,byI dekret už v létě 1911, vše to, co byl~ 
v pnpra~~ýc~ stat~tech armády, byla by bý
v~Ia :pohhcka manifestace snad pro tehdejší 
sltuacl příliš silná. Mimo to dekret svou po
va~ou měl býti jen povšechný a stručný. A ko
necně ~ol~ci, kteří byH trochu pokročilejší 
v . or~antsacl armády, přijali už delší dobu před 
naml te~st podobný. žádat pro nás více než 
pro Polaky nebylo tehdy poHticky možno ani 
se z~etelem k nim, ani se zřetelem k Francii 
same. 

Proto jsen: tím více usiloval, aby statuty byly 
brzo podepsany francouzskou vládou a Národní 

""J. Dekret zněl: . .Dekret o konstituování československé 
armady ve Francu. 

Č!ánek 1. <;ec~.oslováci, organisovaní v samostatnou 
a~madu a ,uznava)lcí v ohledu vojenském autoritu vrch. 
lU~o ve!em francouzského, budou pod vlastním praporem 
oojovah proti ústředním mocnostem 

, Člán,ek 2., Po stránce politické ~řipadá zřízení této 
na:odm az:mady Národní radě zemí českých a sloven
skych se sldlem v Paříži. 

Článek 3. Vypravení československé armády a další 
půs.?~ní zabezpečí francouzská vláda. 

• claz:ek 4 .. Pokud jde o organisaci, hierarchií, admÍ. 
lUstraCI a vOl~nské soudnictví, bude pro československou 
armádu pounto ustanovení, platných v armádě fran
couzské.· 

.Článek 5. Samostatná československá armáda se rekru
tUJe: 1. z čechoslovákd, sloužících nyní v armádě fran
couzské; 2. z Čechoslováků jinde sloužících pokud jim 
bude dovoleno přestoupiti do československé armády a 
z d~brovolníků, kteří vstoupí na dobu války do t~to 
armady. 

Člán~k 6. Dekret tento proveden bude podle minister
skýc~ mstrukcí. které budou vydány později. 

č!a~ek 7~, Předse~ovi ministerstva, ministru války 
a mmlS~r;t veCl zahramčních se ukládá, aby každý, pokud 
~e. ho tyce. uvedl ve skutek tento dekret, jenž bude uve
relně~ v Úře~ním listě francouzské republiky a otištěn 
ve Vestníku zakonlÍ. 

Dáno v Paříži dne 16. prosince 1917. 
Pre~dent ;epu~líky: Předseda ministerstva, ministr války: 

. Pomcare. Georges Clémenceau. 
Ministr zahraničních věcí: 

Stephen Píchon. 
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r~dou . a aby byly uveřejněny. Nové okolnosti 
S(l v ~,ch vyžádaly některých menších doplňků 
na ypnklad na přání Štefánikovo o uniformě) 

takze k uveřejnění došlo, jak jsem již pověděl' 
teprve dne 1. února 1918. ' 

Oba tyto dokumenty, dekret i statuty mají 
bez: spo:u veliký politický význam. Po Brian
dove . shb~ p;o,Í. Masarykovi, po přispění 
FrancIe v)ednam o notě presidentu Wilsonovi, 
poy~ohod:, z~ dne 13. června 1911 o přepravě 
naslch vOJaku do F rande, podepsané A. Tho
mase?I. a Masarykem, nyní tyto další dva zá
vazn~ akty vyvrcholují úspěšně naši politickou 
~ YOjenskou prací ve Francii právě v době po
hbck,Y tak napiaté a rozhodující*) a své závazné 
POdpl~Y. dávají právě činitelé tak politicky vý
znacm, Jako byl R. Poincaré a G. Clémenceau 
Právně a politicky bylo naše francouzské voj~ 

sk~ prv~í naší samostatnou národní armádou. 
N~se vOJ~~~ v Rusku, tehdy vojensky mnohem 
vyznamnejSl, bylo dosud součástí ruské armády 
a t? až do chvíle, kdy je prof. Masaryk (dn~ 
~. unora 1918) prohlásil za součást právě na
seho ,samostatn.~ho národního vojska ve Francii. 
Armada v !tal11 ve sv~ definitivní formě byla 
us:avena az dohodou Stefánikovou s italskou 
vlad~~.dne .2,1. dub;t~ ~91~. Při budování vojska 
v Panzl. byl: Jsm.e. Sl, 1 Já i stefánik, stále vědomi 
nutnosb, pus~blb na Spojence, aby pokládali 
celou t~to vo~enskou ~kci za jednotnou a aby 
~~ mluvd? o ~rech naŠIch armádách jako o sou
castech Jedne a téže národní vojenské jed
notky:. Proto postupná unifikace vojska ve 
Fr~n~l1 ,a Rusku byla tak důležitým činitelem 
P?l~bckym ~ p~oto ?ylo stejně důležité, že Šte
famk, orgamsuJe VOjsko v Ham dosáhl od Hal
~ké vlády,. byf)en teo;eticky j~ko výrazu této 
J~dnotnosb naseho VOjska uznání generála Ja
nma za vrchního velitele i části italské ovšem 
s podmínkou, že se generál Janin v niČem ne
bude mísiti do naší vojenské akce v Ham:") 
T~to ~oustavná a politicky myslím dobře ve

de~a vOJens~á, akce, ve. ~rancii spadala v jednu 
velIkou mezmarodm knsl, v níž se hrálo o osud 
říše hab.sb:xr~~~. ~iděl ~sem to, a odtud ply
nuloy vehke uSlh Narodm rady, vyvíjené v této 
~o~,; .s takovou energií, abychom se i fakticky 
Jevil! ~ako ,:ážný, vyspělý, silný činitel politický 
a ,voJensky. Oboustranné podepsání statutu 
Clemenceauem za francouzskou vládu a mnou 
za. Náro?ní ~á.du pokládal jsem nejen za podpis 
YOJenskych mstrukcí, nýbrž také i pro formu, 
Jak se stalo, pro dobu, v níž k němu došlo a 
pro ~ve~ené ji~ politické jejich články, za zá
~~ny: diplon:ab~ký akt značné politické dů1e
zltosb:. Soudil

v

)sem také, že brzo dojde' ve 
y~a~cllo k y.d~.l~,1m logickým krokům, poHticky 
Jeste dů1ezltejSlm, které budou nutným důsled-
k~~ tě~~to ,a~tů.v Mimoto podle zpráv z Říma 
nas. pO~lh:ky usp~.ch s armádou ve Francii pů. 
so~)11 sd;te v Italu a vynucoval si uznáni .naší 
vOJenske akce v Římě. Konečně z ohlasu, jaký 

*) ~ekret hyl puhlikován v tisku den po první schůzce 
generala Smutse s MensdorHem-PouiIlym. 

·"l Z týchž ?~vod~. jak dále uvidime, jsem usiloval 
o to, ahy v: uznam nasi akce se strany Anglie v srpnu 1918 
byla tato Jednotnost našeho vojska výslovně zdůrazněna. 

mělo ustavení našeho vojska ve Vídni a tím 
u nás (tak na příklad "Neue freiee: Presse" 
i ostatní vídeňské listy přinášely o našem vojsku 
ve Francii úvahy tak charakteristické, že jsme 
si tím i my sami v Paříži uvědomovali, jakou 
ránu jsme říši zasadili), byli isme silně povzbu
zeni, abychom napjali všecky sily a šli ještě 
rychleji vpřed. Podle zpráv, jež isme pak do
stávali, i tento náš úspěch ve Francii měl přímý 
vliv na politické akce našich doma na počátku 

těch osm. Sešli se tu dobrovolnici: 1. z rumun
ského zajetí, 2. z Ruska, 3. z Ameriky, 4. ze za~ 
i atců ve Francii, přišlých ze Srbska. 5, ze za
jatců v Ham, 6. ze srbské armády, 1. vojáci, po
volaní mobilisací Nár. rady na jaře 1918, 
8. dobrovolníci staré setniny "Nazdar" z cizi
necké legie. Touto různorodosti byl organisační 
úkol voj enských vůdců znáčně ztížen, za to však 
tim záslužnější byl jejich úspěch a tím čestnější 
výsledek pro náš národ, když legie přesto zna
menitě vojensky se osvědčila jako jednotlivý 
celek. Dějiny francouzské legie se počinají, právě 
jako ulegie ruské, dnem vypovědění války. Jako 

roku 1918. 
Z těchto všech důvodů pokládám naší vojen-

skou akci ve Francii přes to, že shromáždila 
nakonec jen jedinou divisi, která se zúčastnila 
bojů na frontě až v posledních měsících války, 
politicky za tak důležitou. 

Dr. Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. ll. 
Praha. 1921. 

K dějinám naší francouzské 
leg i e. 

Ze tři částí naši zahraniční armády část fran
couzská byla početně nejslabší a také nejpozději, 
teprve těsně před vyhlášením naší provisorni pa
řížské vlády, v říjnu 1918, vstoupila jako celek 
do boj e. Hledíme-li však na vývoj našeho voj ska 
politicky, vidíme, že rozhodnuti o samostatnosti 
a jednotnosti našeho vojska padlo v Paříži. 
V Paříži bylo politické ústředí spojenců, mozek 
i srdce dohody, a sbíhaly se tu též nitky, řídící 
naše revoluční hnuti. Třebaže v Rusku bylo nej
větší nmožstvi našich voj sk, která pak svým 
slavným vojenským vystoupením zjednala základ 
pro naše mezinárodní uznání, přece zrodila se 
naše armáda politicky, i ako samostatné voj sko 
národa a státu, ve Francii, které vůbec náleží 
největší zásluha o naši státní nezávislost. Stačí 
vzpomenouti, že svrchovanost Národní rady, 
v čele s presidentem Masarykem, nad naším 
vojskem po prvé uznána v Paříži památným 
dekretem presidenta Poincaréa ze dne 19. pro
since 1917, a tím učiněn první krok k uznání na
šeho státu. Z této politické okolnosti lze usou
diti, jak nmoho záleželo na úspěchu naši vojenské 
akce ve Francii. Naše legie měla býti jakousi 
legitimací příštího našeho státu před demokra
tickým západem. měla dokázat politickou naši 
zralost a voj enskou zdatnost, Úkol ten byl vůči 
Rusku a Ham o to nesnadnější, oč obtížnější 
bylo francouzské bojiště proti ruskému a ital
skému, oč vyškolenější bylo tu vojsko. Na jednot
livém vojáku ve Francii visela poměrně větší 
odpovědnost, než na jednotlivci v Rusku 
a HaHi, což dáno bylo jak způsobem válčení, 
tak zejména i politickou důležitosti francouz
ské fronty, kde Němci soustřeďovali své nej
prudší útoky a kde na konec také válka vo
jensky byla rozhodnuta. Obtížnost úkolu naší 
francouzské legie byla mimo to zvýšena také její 
různorodostí, jež byla její zvláštnosti oproti 
legiím ruským a italským. Kdežto v Rusku a 
HaHi celé naše legie rekrutovaly se buď výhradně 
neb ohronmou většinou z jednoho pramene, ze 
zajateckých táboru, ve Francii bylo pramenů 

v Rusku, i ve Francii hned po vypuknutí nepřá
telství počal se organisovati dobrovolnický sbor 
pro francouzskou armádu. Pro zbraně schopné 
Čechy byla jistě snadná volba mezi zajetím v tá
boře internovaných Rakušanů a Němců a mezi 
francouzskou armádou. Krátce po vypuknutí 
stálo již 45ro všech mužských členů pařížské 
české kolonie ve zbrani a francouzská vláda 
dovolila jim utvořiti zvláštní setninu v prvním 
pluku cizinecké legie. Setnina tato, zvaná 
"Nazdar", měla pak největší podíl na slávě 
jmenovaného pluku, jenž svými vojenskými činy 
vyboj oval si první místo ve francouzské armádě. 
Po prvé a nejslavněji zasáhla tato setnina do 
boj e jako celek při velké ofensivě francouzské 
v Artois dne 9. května 1915. První pluk C1Z1-

necké legie byl tehdy v první linii a naši hoši 
vrhli se - kdesi u vesničky TargeUe - s tako
vým zápalem v útok, že záhy octli se vpředu 
mimo vlastni řady, vzavše několik linií němec
kých zákopů. Později nmohokráte ještě octli se 
první dobrovolníci v cizineckém pluku v boji 
v Champagni, v Picardii, také ve Verdunu. Vždy 
obstáli velmi čestně a mnozí z nich zůstali na bo
jišti. Hrdinství těchto prvních našich dobrovol
níků bylo tím větší, že v prostředí, v kterém 
žili, nenalezli vždy pochopení pro svůj idea
lismus. Bylyf v cizinecké legii vedle živlů, hlavně 
slovanských, které šly s přesvědčením a nadše
ním pro Francii - také živly pochybné, které 
přišly z nejrůznějších konců světa a vůči 
nimž nebylo nespravedHvo ostré slovo, kterým 
někdy francouzšti důstojnici i vojáci vytýkali 
jim čistě řemeslné stanovisko k válce: říkali jim, 
že se angažovali "pour la gamelle", t. j. pro 
hrnec, pro žvanec ... 

Našim hochům, jimž nadávka tato padla 
někdy na hlavu, bylo to ovšem nejhroznější 
urážkou ,a často jen velkou mravní silou, hlu
bokou věrou ve svůj ideál odolávali mravní 
pokleslosti, jež v těžkých útrapách tělesných 
i duševních se o ně pokoušela. Nejlepší posilou 
a útěchou v útrapách byla našim hochům krásná 
družnost a pravé bratrství, jež překlenulo mezi 
nimi všechny rozdíly. V zákopech a ve vojen
ském táboře ideálně snášel se člen Sokola 
s členem sociálně-demokratického spolku, stu
dent a inženýr s dělníkem a živnostníkem. 
umělec s mužem drsné práce. Mnohým ovšem 
dostalo se těžkého údělu, že nebyli pohromadě 
se svými, byvše posláni buď do Afriky, nebo 
později s Východní armádou na Balkán. Ti 
z nich, kteří po dlouhém úsilí docílili přeložení 
ke svým pa francouzskou frontu, vážili si té druž-
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nosti pak nejvíce a nejlépe ,dovedli oceniti, co to 
je vlastni a národní vojsko. Bez politické a 
diplomatické práce prof. Masaryka a Národní 
rady, jím založené, bez mohutného hnutí revo
lučního jednak v Čechách, jednak v ostatních 
spojeneckých a neutrálních státech, byla by 
ovšem oběť prvních dobrovolníků ve Francii jen 
krásnou episodou česko-francouzského přátel
ství a politicky byla by zdaleka nestačila k do
sažení větších úspěchů a na konec státní naší 
samostatnosti. Mez vojenské činnosti původní 
naší malé legie postavena záhy i tím, že hned 
v prvních měsících války byl vydán na návrh 
senátora Bérengera zákon, že další přihlášky 
cizinecké legie zásadně jsou vyloučeny, protože 
byly obavy, že nepřálelé byli by důvěřivosti 
Francouzů využili nasazením vyzvědačů do 
francouzského vojska. Překážka tato byla od
straněna později teprve založením samostatného 
československého vojska, jehož dosaženo bylo 
Národní radou společným revolučním úsilím 
celého národa a všech jeho kolonií v cizině. Byl 
to ovšem úkol velmi nesnadný, jehož mohlo býti 
dosaženo i en po dlouhém, vytrvalém politickém 
úsilí Národní rady. Utvoření prvních dobrovol
nických oddílů ve Francii a Rusku, podobně 
v Anglii a Srbsku, nebylo politicky nesnadno, 
protože všude šlo jen o součástku té které spo
jenecké armády, která byla dovolena, aby nebyl 
odmítnut proj ev sympatie národa potlačeného 
Rakouskem. Povolení to však neznamenalo 
ještě nijaký určitý politický program, ne
obsahovalo nijakého politického slibu, ani zá
vazku. Ta která vláda projevovala tím jen dů
věru těm českým vystěhovalcům, kteří žili 
před válkou na jejím území, a nezajímala 
zatím určitého stanoviska k celému národu a 
jeho požadavkům. Při utvoření samostatného 
československého národního vojska šlo již 
o něco jiného. Uznáním samostatné vojenské ná
rodní jednotky mělo býti jíž předem, byť ne 
hned výslovně, uznáno právo národa na samo
statnost. K tomu ovšem bylo třeba, aby tu byl 
orgán, jenž by se mohl vykázati, že opravdu 
představuje a tlumočí před spojenci vůlí celého 
československého národa, zejména i jeho jádra 
ve vlasti. Bylo třeba, aby orgán ten mohl se 
opříti též o důvěru československých vystěho
valců a aby měl též u spojeneckých vlád tako
vou důvěru, že by mu mohly svěřiti právo, orga
nisovati jinonárodní vojsko na vlastním území. 
Je jasno, že takový požadavek mohl býti vážně 
Národní radou postaven teprve po dloUhé práci, 
teprve tehdy, když lítá persekuce doma a hro
madné přebíhání našich pluků v Srbsku a ze
jména v Rusku upevnilo u Spojenců víru v naši 
spolehlivost. Je velikou zásluhou zemřelého ge
nerála ministra M. R. štefánika, že v této věci 
stal se hlavním pomocníkem Masarykovým a 
vykonavatelem našeho revolučního vojenského 
programu. Dr. Milan Rostislav štefánik rozvi
nul již r. 1916 francouzské vládě tento plán: 
v Rusku máme statisíce našich voj áků, kteří daH 
se zajmouti od Rusů z nenávisti k Rakousku; 
někteří z nich bojují již v Rusku v Českoslo
venské družině, avšak mnoho desetitisíců čeká 
jich marně na povolání do zbraně k boji proti 
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Vídni, Bedinu a Budapešti. Ruská vláda nemá 
mnoho důvěry v československý demokratický 
národ a zejména nepřeje utvoření samostatné 
bojovné jednotky československé, jež již svou 
existencí znamenala by sHb nesmiřitelného boj e 
až do konce. Byly již tehdy vážné příznaky, že 
ruská reakční vláda hledá spíše příležitost, jak 
by se z války dostala k něj akému kompromis
nímu míru na účet západních spoj enců a na 
účet středoevropských Slovanů. Přesto zavá
zalo se tehdejší vrchní velení poslati na západ 
jistou část ruského vojska na· pomoc Francii. 
Možno navrhnouti Rusku: pošlete nám česko
slovenské zajatce, kteří chtěli by bojovat proti 
Německu, po případě pracovat ve válečném prů
myslu. My si je ozbrojíme a obstaráme! Fran
couzská vláda v čele s Aristidem Briandem a 
vrchní velitel JoHre přijali tento plán a pově
řili Štefánika, tehdy ještě leteckého poručíka, 
aby šel jménem Francie plán ten ruské vládě 
předložit. štefánik odjížděl v červenci roku 1916 
do Petrohradu se zcela určitým slibem Francie, 
že, pošle-li ruská vláda 20.-30,000 česko
slovenských dobrovolců, bude z nich na západě 
utvořena samostatná československá jednotka 
vojenská. Zatím však zachmuřoval se v Rusku 
obzor, blížila se revoluce, Vláda postavila se 
velm~ :::hladně k plánu Štefánikovu, jemuž ne
přátelé kladli překážky ničemnými pomluvami a 
osočováním. Vida nepříznivou situaci, odjel šte
fánik do Rumunska, kde navštívil československé 
zajatce, získal jich několik set pro dobrovolnickou 
armádu ve Francii a vymohl jejich dopravu přes 
Rusko a přes moře na západní bojiště, Tato ru
munská skupina v počtu asi 400 mužů přijela 
též 21. července r. 1917 do .Francie, do přístavu 
La RocheUe blíže Bordeaux, a stala se prvním 
ozbrojeným jádrem budoucí naší francouzské 
legie. Štefánik sám vrátil se v květnu po pře
vratu do Paříže s malou nadějí na další trans
porty dobrovolců z Ruska, poněvadž porevo
luční zmatek nebyl dopravě právě příznivý, 
Také ministr Kerenskij, jenž zatím ujal se 
v Rusku moci, nepřál s počátku československé 
akci voj enské, která v jeho neznalosti našeho ná
rodního postavení zdála se mu nerytířská. Teprve 
profesor Masaryk, jenž 5. května odejel z Lon
dýna do Ruska, získal Kerenského, navázal 
znovu na původní Štefánikův plán a v dohodě 
s francouzským ministrem municí Albertem Tho
masem dosáhl toho, že do Francie vypraveny 
byly ještě dva oddíly našich dobrovolců. První, 
v počtu asi 12 set mužů v čele s kapitánem 
Husákem, jenž přijel do Havru v polovině listo
padu, druhý, menší oddíl, v čele s plukovníkem 
Gibišem, přijel tamtéž v prvních dnech měsíce 
dubna 1918, Ač očekávané a slíbené množství 
20 až 30 tisíc dobrovolců z Ruska nepřišlo, fran
couzská vláda přece jen dala se pohnouti - po 
příchodu krásného praporu Husákova - k po~ 
volení samostatného oddílu československého 
voíska ve Francii v naději, že povede k cíli 
usilovné jednání generálního sekretáře Národní 
rady dra Beneše s vládou římskou o propuštění 
do Francie 10.000 již přihlášených a organisova
ných československých zajatců v ItalU, kteří če
kali na podobné rozhodnutí jako na spasenI. 

Také doufalo se mnoho v úspěch náborové akce 
v Americe kamž štefánik záhy po svém návratu 
z Ruska ~ajel za účelem, aby přek~ma! odp.?,r 
americké vlády proti akci dobrovolmcke ~ pn
vedl nám do Francie naše zámořské b~atry ~~chy 
a Slováky - do naší armády. - Prvm nadeJe
v posilu z Halíe - zklamala, ježto italská vlá~~ 
odepřela v tu dobu velmi rozhodně propust~b 
československé zajatce dobrovolníky do t:rancle. 
Druhá naděj e - v Ameriku - ~e ~pln!la" ~.le 
uskutečňovala se pro velké techmcke y preka;ky 
daleko pomaleji, než se očekávvalo., ~rece vsak, 
když koncem listopadu přijel Stefanik z Ame
riky a mohl ohlásiti, že první skupin~ d~~:ovol
níků amerických v Marseille vst~puJe pz sou~ 
časně na půdu Francie, neváhala J1Z franc~uzska 
vláda a navrhla dne 16. prosince 19!7 preslden~:-, 
Poincaremu ke schválení památný dekret o zn
zení samostatné československé armády na ,frax;
couzské půdě pod politickou svrchovanostI Na
rodní rady. Bylo to památné, dějinné rozhod. 
nutí, jímž vrženy byly kostky o osudu .Rakous~o
Uherska a o naší státní samostatnostI. Jen hm, 
že Francie zavčas krok ten učin~la, že součas~ě 
s povolením našeho národního VOjska uzna~a ~a
rodní radu s předsedou Masa:ykem za ~l~dního 
činitele a prohlásila v dohode s ostatmml spo-
j enci veliké voj sko, rostoucí y ~ R~sku Po? ;ukou 
presidenta Masaryka, za soucas~ J edn?tne ces~o
slovenské armády, jen tím dodano r:a~lm h?chum 
v Rusku veliké mravní sily k zázracnemu ustup u 
Sibiři. Také již v tomto rozhodnutí }.:~ncou~s~é 
vlády v jádře obsaženo bylo po~delsl mez!na
rodní uznání naší provisorni vlady ..?;y naseho 
státu, jež přivodilo konec habsburs,ké nse a yx;e
zapomenutelný 28. říjen. Bude ukole.my deJe~ 
piscovým, aby vylíčil nesmín>;ou radost, ~ ez d~em 
19. prosince, kdy dekret presld~ntem P,,?mcareem 
byl publikován, zmocnila se vseho naseho ~evo
lučního hnutí, a zejména mal~ naší posadky 
v Cognacu, která s Husákem v cele chystala se 
k boji. y , , 

když byla konečně na zakročení Štefánikovo 
svolila k utvoření zvláštní legie na italském ho
jišti

1 
dala se pohnouti k doyolení, aby j,:den 

prapor této legie, na doklad Jednotnosti nase~o 
voj ska odešel posílit naše hochy do F ranCle. 
Také ~e srbské armády přišla cenná posila. Byla 
to především skupina důstojl1:iků, k!e~í v Rusk~ 
vstoupili do srbské dobrovolmcké dlV.1S~ ,vyslan,; 
na frontu rumunskou a když pak s dlV1S1 vraceh 
se přes Evropu do Srbska, byli ve Francii ~a 
žádost Národní rady propuštěni do vlas~ní ~a
rodní armády. Později poslala nám srbska v~~d~ 
z Balkánu oddíl českých a slovenských vOJaku 

Národ ve vlasti dostal zprávu o utvorem na-
rodního vojska č~l. s vlast~ím~ č~skými pra~ory 
zrovna k vánocum pod vanocm stromek Jako 
útěchu ke smutným a zneklidňujícím zprávám 
z Ruska, kde naši hoši s tatíčkem Masary~em 
ocítaH se v nebezpečí. A při tom v Praze ovse~ 
nevěděli že ve chvíli vydání dekretu ve Francu, 
v Cogn~cu nebylo více než 2000 ~esk~slove~
ských vojáků, kteří jen pomalu vzrustah. Zahm 
ovšem Národní rada v Paříži vyp~ala všeobe~.
nou mobilisaci všech Čechoslováku ~e F ry~ncllJ 
kteří zůstali dosud v občanskem zlVote 
a chtěli se hlásit k československé~u obč~nstvL 
Bylo jich ovšem již málo a pro VOjsko pocet:~lOu 
posUou nebyli. Velkou cenu pro ~l~dou armadu 
mělo několik desítek starých otuzl~lych .d?brov?l
níků z původní setniny ~,Na~dar v v c~zmeckyem 
pluku, kteří konečně dockah s~ s~vele <:dn:eny 
za své hrdinství a své utrpem, ze po ctyrec~ 
letech vysilujících bojů mohli vstoupiti do vlas~m 
národní armády, jež byla viditelným zname~l1m 
blížícího se a - jak všichni byli, přesvě~čem -:: 
již nezvratného našeho vítěz StVl, Cenneho p~l: 
růstku dostalo se naši posádce v Cógnacu tez 
z Halie, v létě roku 1918, kdy italská vláda, 

a důstojníků, kteří bojovali v Mak~do~ii a dlouho 
netrpělivě domáh~li y s,:, d,,?vol~mv prest~~u ~o 
vojska svého, v nemz l1ste ste)ne, ~e-~l uspes
něji mohli bojovati za slovanskou a bm 1 srbskou 
věc: Z nich mimo jiné byl znamenitýy důstoj.~ík 
major Jelínek, jenž padl pak slavne v bOJIC~ 
na Slovensku. Zvláštní kapitoly by zasluhovél;h 
dobrovolníci, kteří vstoupili do !~anco?zské 1~~1~ 
ze zajateckých táborů ve Francu. Byh to vOJacl, 
kteří vzdali se v Srbsku při památné porážc~ 
rakouské armády. Protrpěli strašlivou Kalvam 
albánského ústupu a nepopsatelné hrůzy ~oru na 
italském ostrově Asinaře, Ti, kteří zbyh a do
stali se pak z ltalie do zaj ateckých táborů v~ 
Francii, utvořili pak jádro 22. ~l~u fr!ln:o~~s~e 
legie. - Zivlem politicky po~ern; p.et~~lezlteJ: 
ším a také na konec početne ne}stlne)Slm ~yh 
dobrovolníci z Ameriky. Zvláštní význ~lI! mel~! 
že bylo mezi nimi silné procento Slovaku, kten 
opustili své dobré bydlo v Ame:~ce a vstul?en: 
do voj ska podali vzácný ~ poll,hcky :r;esmlrn; 
cenný doklad o svém narodm~ uvedo~e!l.1. 
Z těchto dat je viděti, jak ~~néy.z!yly ~. ne)r?z: 
nějších končin světa s neJruzneJSUll.1Z1votm:x;~ 
zkušenostmi sjížděly se do Cognacu a p~~vdeJ~ 
i v blízkém Jarnacu pod prapory .vzkr.l.sex;e 
československé vlasti. Při vší různo~b P?Jll l~ 
ovšem mocný svazek, hluboký Clt narodm, 
krásné nadšení pro boi za vznešenou věc svo
body a prá~a. Vyskytly se 1l1?,0hé ob~~ž~! ,ty 
však nesměly býti překážkou p~ povznaseJ.lcl~ 
vědomí že naše francouzské VOjsko bude ledl
nečný~ příkladem v dějin~ch, j~~v'přislušn!ci 
národa porobeného, po nejhrozne}slch zkus;
nostech válečných, z. ~ei v~dálen~j ších , k0l!Čl~ 
světa scházeli se na ClZ1, avsak pratelske. pude. 
aby dokázali světu, že jsou j edním t~le:n' ) ~dn?u 
duší, když jde o to, .bojova~v~a zd~deny l~eal. 
O zdar organisace vOJ ska patnla ov~emo take v':: 
liká zásluha právě francouzským VU~CU1J?-' k!~n 
v dohodě s Národní r.adou postaven~ byh nasu:~ 
hochům v čelo. Byl to na prvém mls~e oddany 
přítel generála Štefánika, generál Jamn; neo~y
čejně vzdělaný muž, znalý slov?-nských.Jazy~u a 
kultury, jenž práci pro naše VOJsk? - ,lako }eI:0 
velitel _ oddal se s láskou a horhvosh. Genera; 
Janin tak srostl s českou věcí, že .~ast? proh 
francouzskému ministerstvu války háJd v Jevdn?t
livostech stanovisko Národní rad>:, k~yz slo 
o to, aby národní, československý raz ;rO) ska C? 
nejvíce se uplatnil a aby zás~dne uzna~: 
jeho samospráva byla respektovana do n~j 
zazší možnosti, pokud nutné..i ednotné velem a 
správa všech armád ve F ranCll to dovolovala. 
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Stejně přilnul k české věci plukovník ' polezte z děr plných bláta! 
však už - sláva! _ 
rozkaz dává 

g~~erákl Philippe. jeden z nejlepších důst~j:ik~ 
C1Zmec é legie. V dikou úlohu meYl k y v h d' , "k onecne 
Š r ~d~y kvoJay ah v~eč~ý .organisátor, kapitán 
ne, are, Cec, }enz Jako nat ľ , R 

Francouz ,od počátku války bojoval ~fr~::~ efrén: 
skouvar;nadou, k níž patřil již 20 let, a . enž ~ 

plukovník, dobrý náš táta! 

S nadšením bez konce 
vyrazí prapor C utvorem samostatného československého J • k 

vymohl si, aby byl přidělen ke svým :OI
S ~ 

narodní armádě. Práce těchto voj enský~h ~ůd;~ 
vedl~ -k~ oddané součinnosti našich důstojníků 
a v~la u k takovému výsledku že kd v d 
~Of'lervla 1?18 celá již brigáda' českosl:V~nsk~ 

e 1 ova a pn slavnostním odevzdání ra oru 
darovaného městem Paříží prved l?d Pt ' f k ' . ' preSl en em 
tilincod~ i repubhky a shromážděnými poli. 
dr y Ba IP 0ID;aty, my~hl z~stupce Národní rady 

. e~es a Jeho pntomm spolupracovníci 0-
zorovah s radostí a zadostiučiněním ;ak l 
v prave' 1 l' . 'J vsem , m sova smys u taJ11 se dech při nád-
te:-neI?h pohdledu na pohyblivou stěnu našeho 
rasn~ o , o uše~ělého vojska. Tato slavnost 

;yla Jedmm z nejkrásnějších okamžiků v v' ty 
rancouzské legie a také okamžikem o Zld<? ~ 

za zvuků polnice 
v průvodu houfnice 
na smečku nepřátel 
a v dešti krutých střel 
pohrdá směle smrti 
a nepřítele drtí. 

u. 
S odvahou prapor C 
dále postupuje, 
dospěl do vesnice _ 
Targette se jmenuje _ 
strojní pušky zuří, 
smrt se na nás chmuř: , A, 
co nas tam padlo v tu dobu! 
Však náš vůdce 
volá prudce: ~~~!:etu z p~osince ~ 917 politicky n~jv/Ina:~ 

~}Slm. PresIdent Pomcaré slavnostně p hl"l 
pn této v'l V't t' ro aSI v 'pn eZl os 1, že Francie uznává rávo Refrén: 
h~~eh? k~rhod~ na ,samostatný státní žÍvot v ~ámci 

vydržte, hoši, až do hrobu! 

Tu slavný prapor C 
lS ?n~ yc ceskych zemí se Slovenskem Bude 

~a Jm~ch, ~by vylí.~il,i .válečný život našÍ fran-
o?kke le.gle: bOJUPCl Jako spojenecké národní 

V?Js o, ze!m~na vslavné boje u Terronu a Vou
Zlersu, k mmz doslo právě ve chvíli kdy N' dn' 
ra~a za s0u?lasu spoj enců prohlásila se z:~~mn~ 
vladou. Velitel divise, plukovník Phi!' moval d P v'v h lppe, ozna-

o anze po nutými slovy první vlád v 

sa~~~tatného československého státu že o zpr' ~ k J;!hm bu~voření dověděli se vojá~i uprost~:d 
~u.e.o OJ.~,"y němž ukázali se hrdiny, Byli mezi 

mml
k 

1 VOjaC1 první české setniny Nazdar" 
z ro u 1914, kteří po léta J'en v naděj.'1.' na 
bodné ' d' . k svo-'1 n~:o ,m v~Js o československé čerpali po-

s nadšením bez konce 
rozběhem dobyl hned 
vršek sto čtyřicet ... 
Vtom ale nepřítel 
v hustých sem řadách 
na útěk marně chce 
zahnati prapor C. ' 

III. 
Naše i est vítězství 
čepice nahoru, ' 
každý z nás zpívat smí 
o slavném praporu 
který šel do boj e, ' 

spěl, 

a neznal pokoj e, 
kupředu hnal se vždy směle. 
A v legii 
jen Francii 

Sl.U v. t:zkych utrapách tělesných i mravních 
Cl~y, , Jez v~budil~ v nich uprostřed tohoto a~ 
matneh? bOJ~ ~prava o jistotě národní svobo~ 
hudo.u .JIm, zavlděti příští generace, jako veW7é 
nezclz1telne bohatství. Jen sami m hl' b h 
poz,být~ ~ 'promarniti, kdyby zaponměli ~e ~ , o 
a sl!a l~lch ,hr~nství, celá jeho obsahová ::~: Refrén: 
a ~as , ~ zalezela v beznáročném, radostném 
obetovam sebe sama pro veHky' '1 ' d' 

věnoval síly své cele. 

Ať žije prapor Cl 
Nadšení bez konce 
pro zájmy Francie, 
toť důkaz slavný je 
našemu národu, 

bod l'd k'h Cl naro nI svo-
y pal s e o sbratření ve J'ménu l' k 

a prava L as y 
• ev Sychrava. Cestami odboje. lIl. 

P f S e řl tJ r a tJ o r u C c i z i n e c k é leg i e. 
V němž byla setnina Nd" ,. az ar!. 
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1. 
Chvíli před útokem 
řevem děl vzduch se chvěl 
příval střel třískal v zem. : . 
K?o by dnes couvnout směl? 
OJ, páni PrušácÍ, 
kdepak jste, bídáci, 

pro právo, svobodu 
že on vždy válku ved 
s vrahem, jenž rdousil svět! 

." Simon Joflé: V českých řadách. Praha 1919. 

)(o. 

"P o d čes k .ý m tJ r a tJ o r e m." 

Pod tímto nadpisem píše tlBohemia": 
Bylov to dne 10. května 1915 u vesničky TargeUe 

s~v~rn? od Árrasu. Setnině českých dobrovol~ 
~iku,v,~~ž se utvořila hned na počátku války 
v Panzl, dostalo se od Francouzů cti, že vedle 

divokých a barevných vojáků útočila první na 
německé řady za zvuků "Kde domov můj?". 
Ruské listy pak psaly o vítězství u Arrasu, draze 
vykoupeném českou krví ... Bylo jich asi 600 
a jen málo z nich vyvázlo z pekla německého 
ohně. V čele svého oddílu strojních pušek padl 
poručík Dostál, záložní poručík rakouského 
pluku dělostřeleckého. Ztráty byly tak těžké, že 
zranění byli tajně v noci vezeni Paříží. Jen před
seda tamějšího Národního výboru, dámský 
krejčí Čapek, směl je navštíviti na nádraží. To 
byl konec první české legie. která pod vlastním 
praporem - francouzské dámy vyšily něžnou 
ručkou na něj lva - krvácela za věc Francie. 

Je dobře připamatovati si tuto episodu z vá
lečných dějin. Tehdy, když byla časová, ne
smělo se v Rakousku psáti o ní a o podobných 
věcech. Neměli jsme se zde dověděti, jak 
nadšeně Čechové v Paříži, v Rusku, v Americe 
a na celém světě účastní se dohodové propa
gandy, Rakousku nepřátelské a jak se rozpro
stírala po všech zemích nám nepřátelských síť 
českých výborů a organisací, která neobyčejně 
účinným způsobem zpracovávala veřejné mí
nění novinami, výzvami, manifestacemi a pe
nězi. Hlavním účelem propagandy je, utvořiti 
české sbory z krajanů, bydlících v cizině, z vá
lečných zajatců a z přeběhlíků. Nejen ve 
Francii se to podaři1o, ale zvláště v Rusku vy
rostla česká legie, takto doplněná, nevšední 
měrou. Víme z výkladů bývalého ministra 
zemské obrany Georgiho, že na začátku tohoto 
roku čítala přes dvě divise. Jiné údaje mluví 
asi o sto tisíci mužů. Tato československá legie, 
jež vznikla též na počátku války, chovala se 
k ruské revoluci· chladně a vyčkávavě. N a
dějí oněch českých panslaxistů byl ruský car 
a jejich snem bylo velkoknížetství pod ruskou 
knutou. Ještě s Mnjukovem a jeho kaděty, kteří 
s hospodářským imperialismem liberálních 
středních vrstev ve vleku anglickém válku dále 
vedli, bylo možno dorozuměti se; tehdy objevil 
se Masaryk v Petrohradě a v Moskvě. Když 
však zvítězil Lenin a komunardi, když setřásli 
"válečné cíle", jež na něj naložili vlastníci moci 
a cizí vlivy, tu také dohrála česká legie v Rusku 
svou úlohu. Nyní zvedá Francie poznovu český 
prapor. Zase objevují se Masaryk a česká Ná
rodní rada na jevišti a opět mají krváceti čeští 
vojáci pro slávu republiky? Reuterova kancelář 
oznamuje, že 120.000 křepkých mužů a naše 
hodná korespondenční kancelář nemá nic lep
šího na práci, než nekriticky rozšiřovati tuto 
zprávu. Budiž už dnes chladně a prostě řečeno, 
že nevěříme zprávám o této nové české armádě 
ve Francii. Reuter ji sestavuje ze zajatců, jež 
zajaly ruská a srbská armáda; kdyby i česká 
legie v Rusku byla dosud stejně silná, kterak 
bylo by možno ji dopraviti do Francie? Z Ame
riky? Wil~on nemůže dopraviti pravidelných 
vojsk do Flanderska, kde by opatřil lodní 
prostor na převezení 100.000 českých dobrovol
níků, kdyby se i našli? 

Ale dohoda potřebuje nových hesel a přitažli
vých frází! A tu se ji právě hodí heslo o českém 
státě, Lenin vzdal se myšlenky, bojovati dále 
za tuto utopii. Jaká příležitost pro mluvky na 

obou březích průplavu La Manchského 
(v Anglii i ve Francii. - Pozn. red.) znovu vy
trubovati fanfáry o osvobození malých národů. 
Z Londýna přicházejí vřelá blahopřání, Řím 
posílá ohnivé pozdravy a docent Beneš cítí se 
zase středem všeho dění. Člověk by se mohl 
smáti, jak se tu všemi prostředky činí pokus, 
vydávati fantasie za politickou minci. Také jak 
už to neúčinkuje na neutrály, kteří krčí rameny, 
Ale, ale - tyto věd mají také svou vážnou 
stránku. Rakouským vládám se podařilo, že 
svou nejistou, kolísavou politikou bez cílů po
stavili na ideologii o českém imperialismu český 
národ lehce vznětlivý a rychle domýšlivý. Celý 
český národ. A Všečeši jsou nebezpečnější, než 
Všeněmci, Všepolád, Všeitalové dohromady. 
Neboť jejich fantasie jest největší, jejich ape
titu nelze ukojiti. A hledí u vytržení všude tam, 
kde vlaje prapor se lvem. 

Tak píše "Bohemia", 
Večer dne 29. prosince 1917. 

S e f tl i il a "N a z dar f" u V e r dun u. 

V neděli dne 19. srpna r. 1917 hoši se sešli, 
aby se pobavili v předvečer bitvy. Zazpívali si 
a sotva se setmělo, řady spěly mlčky k zákopům, 
táhnoucím se od kanálu řeky Meusy k Mrtvému 
muži. Krajina jest tam bažinatá a byla dešti, 
jež ještě do včerejška plískaly, tím více roz
močena. Brodili se do zákopů blátem. Den byl 
krásný a dělostřelecký boj zuřil již po celé 
frontě. 

Bylo již tma, když přišli do zákopů. Za noci 
pekelný hřmot děl neustával a k tomu ještě 
vice uchvacujícího dojmu dodával praskot 
pušek. Hoši přespali pod širým nebem v rozmo
čených zákopech. 

Ráno v půl páté kulomety utichly a útočící 
řady spěly kupředu hustou (prý umělou) mlhou. 
Prvý prapor měl na svých křídlech po jednom 
kulometu. U jednoho byl střelcem Fricek Ne
zavdal, u druhého Franta Holý. Jak pracovali 
se svými kusy, to bylo něco úchvatného. Při 
každém postupu setnin okamžitě byl kus pře
misťován a sotva že řady lehly, opět již naši 
střelci byli pohotově a před sebou na obzoru se 
namanuvší Němce, buď prchající či chystající 
se k odporu, kosili každý na svém poli, jak žnec 
kosí obilí. Sotva že terén byl čist, opět se postu-
povalo. 

Tu se stalo, že úlomek dosti veliký, ale již 
pozbyvší síly, narazil na koleno Frantovo. On 
toho nedbal a byť noha sotva sloužila, s napětím 
všech sil i své nezlomné vůle a možno říci 
i s radostí, jak se osvědčuje nový kulomet na 
Němcích, postupoval stále s praporem. 

Posice k dobytí vytčené během celého náletu 
byly vzaty hned v pondělí. Cumieres, bod 265, 
Cóte de ľ Oie, Bois des Corbeaux, F orges padly 
do rukou legie, 

Naši hoši se tu opět vyznamenl'lli. Mnoho jich 
bylo cHováno. Přímo v linii byl vyznamenán vá
lečným křížem se stříbrnou hvězdičkou četař 
Franta Maňák a Fricek Nezavdal. Dále byli ci-
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to,:áni Josef Vlach, Faugner. Petrák, Fabian, 
LOJza a Frant~, Nov~ové, Dostál (Lojza a 
Franta), Rychtank, Roskota a Košťál. Franta 
Holý za své stoické jednání byl vyznamenán 
válečnou medailí s křížem a palmou. 

Dne 27. generál P étain přehlížel vítězné sbory 
od Verdun~ a le~~i ~~~bil, že ~ pro ni najde od
znak, ktery by Jl hsll pro Její rekovnost. Její 
prapo,r p~i té ~říležitQsti vyznamenal křížem 
ce~tne leg~:v a

v 
vOJs~u S,líbil rudou furažku. Legie 

mela t~ yz sest CitaCI v armádním rozkaze. 
,,~ahn ze dne 30. října přináší tuto 

zprav~,o? s~~ho válečného zpravodaje: 
,,'Y,?Jacl. dlVlS~. ~a,rocké a vy, jejich "konku

renh z Jednatncate, generál Pétain vám řekl 
tlM~žete být py~ni!" A ten ví proč. 

V su~e, kam í ste šli od tří let na Marně 
Č Art?1SU, v křídové Champagni, u 'Verdunu, n~ 

V
hemm ?es D~m:s, všude Germán ustupovat 
y neznate neuspechu. 
Aby byla korunována vaše neustálá stateč

nost, ~!lše nesmírná udatnost, čestná legie září 
na vaslch praporech a furažky byly vám dány 
vrchním velitelem vojska. 
v Bylo by třeba mnoho svazků, aby bylo vyH
cen? !t~dmství slavné D. M. (divise marocké). 
A l~ste, mno~o by, bylo opominuto. Za časů 
velk~ ~alky nkal clsař svým starým bludn'm 
gar~~~tum: ,,~~stačí, řeknete-li: Byl js~m 
tam. - A hd~ odpovědí:"Pak je to hrdina'" 

D. M. byla vsude. Tady jsou data a jména 
a seznam jejich bitev: na Marně dvakráte do
by!a !'10ndementu, jenž byl stěžejním bodem 
k~asneho postupu F ochova. V rhnuvši se na ne
p,dtele, zatlačila jej až k Remeši a ostražitě há
pl?- sektor pompelleský! Povolána byvši Pé
tame~ do Artoisu, porazila tam Němce dne 
9: kvetna.v V červnu ještě byla v boji a udržovala 
vs:chz;o, ceho dobyla. Za ofensivy v Champagni 
sfek~a na pomoc, připojuje se ke koloniálním 
p u um.a dne 25. záři zmocňuje se pověstného 
Trou-Bncotu, o němž se myslilo že jest nedo
bytný. Později vidíme ji na So~mě při útoku 
v Benoy-e~-~anterre. Letos se s ní shledáváme 
v ~~nronvdhersu, stále vítěznou a stále postu
PUJ1~!; a posléz~.u Verdunu dne 20. srpna jest 

. poverena zmocmh se svahů výšiny Mort-Homme 
a lesa, zvaného Bois des Corbeaux. 

v Aby o,slave~a ~yla t~~?vá skvělá dráha, udělil 
vLce~a ~ener~hsslt;Ie knz čestné legie praporu 

egle sestkrate citované." 
Výňatek z "Bulletin de la Colonie Tcheque de France". 

l!f 

Dva dokumenty našeho od boj e. 

z p r á v a pod a n á p r e s i den fu f r a n
c o u z s k é r e p u b li k y. 

V Paříži dne 16. prosince 1911. 

Pane presidente. 
,Francie vždy se zastávala se všech svých sil 

narodních požadavků Čechů a Slováků. Počet 
d~br?volníků těchto národností, kteří nemeškaH 
vr~~ht ,se ,Pod J?rapor francouzský ve chvíli vy
hlasem valky, Jest značný, mezery, jež vznikly 
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~ i.ejich !~dách, d~azují nepopiratelně, s jakým 
uSlhm bdl se proh našemu nepříteli. 

N~kte~é vlády spojenecké a zejména provi
s<?rnl vlada ruská neváhaly přivoliti, abý vstou
plly do ,služby vojenské na naší frontě sbory, 
sest~ve?e z Cechoslováků, kteří unikli útisku 
prohvmkovu. 

Jest spravedlivo dáti těmto národnostem 
možnos! háji!i pod svým praporem po našem 
boku

v 

vec prava a svobody národů a bude ve 
sho~e s. francouzskými tradicemi, přispěti k or
gamsacl. samostatného vQjska československého. 

Jste-li téhož názoru, uctivě Vás žádáme 
a~yste ráčil opatřiti svým podpisem připojený 
vynos. 
Račte přijmouti, pane presidente výraz naší 

hluboké oddanosti. ' 
Předseda ministerstva, ministr války 

Georges Clémenceau. 
Ministr věcí zahraničních 

S tep h e n P i ch O n. 

Dek ret z a k 1 á d a j í cí čes k o
s loven s k o u arm á d u. 

Pr;sident francouzs~~ repub!iky dekretuje: 
. Članek 1. Čechoslovacl, orgamsovaní v samo
st~tn<:~,armád~ a uznávající v ohledu vojenském 
ne!vyss~ autontu vrchního velení francouzského, 
~oJ~vat~ budou pod vlastním praporem proti 
ustredmm mocnostem 

, Člá~ek 2., Po strán~e politické připadá řízení 
teto narodm armády Národní radě zemí českých 
a slovenských se sídlem v Paříži 
. Čl~~e~ .~. Vypr~vení českoslov~nské armády, 
Ja~oz 1 Jep dalsl pusobení zabezpečí francouzská 
vlada. 

Čl.á~ek 4: Poku~ i de o organisaci, hierarchii, 
a~:Illmstracl a vOJ enské soudnictví, bude po
UZltO pro armádu československou ustanovení 
platr:ých v armádě francouzské. 

~Ianek 5: Samostatná armáda českosloven
ska rekrutUJe: 

1. z Čec?oslováků sloužících nyní v armádě 
francouzske, 

2. z Čechoslováků jinde sloužících. pokud jim 
bud~ dovoleno přestoupiti do československé 
armady, a z dobrovolníků, kteří vstoupí na dobu 
války do této armády. 
.Č!ánek ~. D~kret te?t~ proveden bude podle 

m:msterskych mstrukcl, Jež později budou vy
dany. 

, Článek ~'. Předs:d?vi ministerstva, ministru 
valky ~ ~mlstru veCl zahraničních se ukládá, 
aby kazdy, pokud se ho týče, uvedl ve skutek 
t~n!o dekret, jenž bude uveřejněn v Úředním 
h~te f~ancouzské republiky a otištěn ve Věst
mku zakonů. 

Dáno v Paříži dne 19. prosince 1917. 
President republiky 

R Po in c ar é. 
Předseda ministerstva, ministr války 

Georges Clémenceau. 
Ministr věcí zahraničních 

S tep h e n P i ch O n. 

Co g n a c. 

V polovici února 1918 přišel k nám v Devil1e 
jednoho večera adjutant se zprávou, že příštího 
dne v poledne odjedeme. Tu noc nespal snad 
ani jeden z nás. Konečně nadešlo jitro a s ním 
i náš odchod. Rozloučivše se se zbylými, krá
čeli jsme s obou stran obklopeni ozbrojenými 
strážemi, na rouenské nádraží, kdež po dlouhém 
čekání jsme usedli do v laku, který nás unášel 
k jihu. Jízda trvala celý den, noc a opět den a 
teprve třetího dne ráno nás vlak složil na ná
draží angoulémském. Zde jsme přestoupili do ji
ného vlaku a ten nás k poledni zavezl do Cognacu. 
Na nádraží hlídka, každý vlak očekávající, nás 
zavedla do nedaleké továrny, kde byl ubytován 
druhý prapor 21. pluku. Teprve na nádvoří to
várny, přede dveřmi praporní kanceláře, mohli 
jsme si říci, že jsme svobodni. Jaká to změna a 
současně ironie! Ještě z cognacského nádraží šli 
jsme obklopeni ozbrojenou stráží jako trestanci, 
nikdo se nesměl ani hnout neb pronést slova, a 
za půl hodiny potom mohl jíti, kam kdo chtěl. 

tam každý obdržel obnošený oděv, boty a 
prádlo. Ihned jsem se převlékl. jsa rád, že 
sundávám se sebe poslední stopy otroctví. 

Zatím vrátila se rota se cvičení a byl roz
dáván chléb a oběd. Odpoledne vyšel jsem si 
s ostatními na cvičiště, kde jsem pozoroval vý
cvik mužstva. Všechny cviky, které nám bý
valým vojákům byly kdysi tak protivné, měly 
zde pro každého zvláštní zajímavost a přitaž
livost. Pamatují se, s jakým odporem chodívali 
jsme, když jsem sloužil aktivně u 102. pěš. 
pluku v Mostaru, na cvičení a jak každý s tou
žebností očekával chvíle, až se ty "blboviny" 
skončí, a zde - každý pohyb a každý pohled 
ukazoval chuť k práci a radost z ní. 

Po krátkém uvítání velitelem II. praporu 
Bourguignonem zavedl nás prap orní ordonanc 
na velitelství pluku. Cestou potkali jsme četu 
dobrovolníků, kteří za zpěvu vraceli se ze cvi
čení. Nedá se vypsati, jaký doj em učinilo na mne 
toto prvé setkání s naším revolučním vojskem. 
Byli to většinou mladí hoši, osmahlých tváří, 
z ruské armády, která přijela v listopadu minu
lého roku v počtu 1200 mužů pod velením kapi
tána Husáka, poručíka ŠidHka, Kouklíka, lngra, 
Staňka, BěHna, Matičky a jiných z Ruska přes 
Anglii do Francie, aby zde položila základ 
k příští československé armádě. 

Na dvoře domu, kde bylo umístěno plukovní 
velitelství, byl náš transport představen pod
plukovníkovi Philippovi, veliteli 21. pluku, který 
přivHav nás, rozmlouval s jednotlivci, vyptá
vaje se, v kterém kraji neb městě t.zn neb onen 
byl, jak se mu vedlo a podobně. Tam také byl 
oddíl náš rozdělen na tři stejné části a každému 
bylo dáno na vůli vybrati si, ke kterému z oněch 
tří chce jíti. Odtud odešly tyto oddíly, každý ke 
svému praporu. 

Já jsem přišel k II. praporu k 7. rotě. Sotva 
isme s Rybkou vkročili do přízemí továrny, kde 
byla ubytována sedmá rota, ihned nás obklopili 
druzí a počalo seznamování a vyhledávání 
známých. Ke mně se přihlásil Mandl z Uhři
něvsi, a tak pro počátek jsme si mohli pohovořiti 
o různých osobách nám oběma známých. Ještě 
tentýž večer v zapůjčené uniformě šel jsem se 
s novými kamarády podívat do města a při
padal jsme si tak volný, jako pták, když uletí 
z klece. Prvá noc jednak únavou po cestě a 
jednak po prožitých událostech uběhla a již 
ráno o půl šesté nastal ruch, vzniklý rozdáváním 
kávy, kterou dva bratři přinesli z kuchyně a 
ostatním podali až na kavalec. O 7. hodině celá 
rota až na nás a službu odešla na blízké cvičiště 
"Marie Bízard" a my nováčkové jsme očekávali 
na zavolání do rotné kanceláře, abychom tam 
udali potřebná data a obdrželi stejnokroj. Po 
vykonané zpovědi v kanceláři pozval si nás četař
skladník do skladiště 33. francouzského pluku a 

Třetí den našeho pobytu byli jsme očkováni 
proti tyfu, což mě upoutalo tři dny na lůžko. 
Právě za týden po mém příjezdu do Cognacu 
účastnil j sem se prvého cvičení s rotou na 
malém návrší za městem. V této době měla rota 
pouze jednoho důstojníka, a to nadporučíka 
lngra, který byl velitelem roty, dále pět důstoj
nických čekatelů v hodnosti střelců, z nichž 
bratři Matoušek, Kalina a Zelený byli u roty, 
Pohunek a Vítek v kursu v Saint-Maxent. Šarží 
bylo 13, a to: 6 četařů a 7 desátníků, kromě účet
ního desátníka v kanceláři. Velitelem roty byl 
nadp. Ingr, mladý muž, odněkud z moravského 
Slovácka, vysoké inteligence, pevného charak
teru a zlatého srdce. Byl nejen celou rotou, ale 
i celým plukem ctěn a milován. On chápal velmi 
dobře naše postavení a cítil, i akou cestou má se 
bráti. Jako čestný muž neznal kompromisů a 
proto zanedlouho musel jíti jako více jemu po
dobných. Poměr mezi majorem Bourguignonem, 
velitelem praporu, kapitánem Hemelotem, in
struktorem roty a jím, byl krajně napjatý a 
skončil se tím, že zanedlouho byl Ingr přeložen 
k tvořícímu se 22. pluku do J arnacu. 

Francouzští důstojníci velice těžce nesli bra
trské styky našich důstojníků s ostatními vo
jáky a nelíbilo se jim oslovování ,bratře" a v;z:á
jemné tykání. Právě Ingr to byl, který jejich zá
sady neuznával, a proto došlo ke konfliktu. 
Bratři u roty by bývali za něho dýchali a měli 
také proč. K němu mohl každý kdykoliv přijíti 
a byl jím vždy ochotně přijat a našel v něm 
rádce nebo zastánce. 

Netrvalo dlouho a druhý prapor byl 
stále docházejícími transporty ze zajateckých 
táborů doplněn na plný stav, pročež došlo 
nařízení od pluku, aby všechna systemi
sovaná místa u rot byla obsazena kvalifikova
nými silami. Tak se stalo, že jednoho dne za
volal mne službuvedoucí četař Mašek k veliteH 
Ingrovi a ten se mne tázal, nechtěl-li bych jíti do 
rotné kanceláře jako příští třetí rotný pod
důstojník. Naše roty byly totiž organisovány 
podle francouzského systému, který určoval pro 
rotnou kancelář účetního šikovatele, účetního 
četaře a účetního desátníka. Na tento dotaz jsem 
odvětil, že jest mi úplně lhostejno, kde budu, a 
zní-li jeho rozkaz, abych šel do kanceláře, že ho 
uposlechnu. Tím se naše rozmluva skončila a 
jakmile jsem se vrátil ze cvičení, hned jsem byl 
vyzván nastoupiti službu v kanceláři, ve které 
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vládl.účetní desátník Tichý, studující na pražské 
tec~ce'v.se svým pomocníkem Einsiedlerem, bý
valym ucltelem :-.e ~taré !3řeclavě, který v Ra
kousku byl z Jistých duvodů donucen místa 
učitele se vzdáti a hledati v Americe obživu a 
druhý domov. Byli to hodní hoši a dobří kama-

. rádi, s nimiž jsem dobře vycházel, ačkoliv měl 
,!obrákv"Kuba" (Einsiedler) jednu malou chybu, 
z~ kdyz se trochu nalízl, ryl· bez milosti do kaž
deho, a to tak bezohledně, že jsme řikávaH že 
by }~ ani chcíplá kobyla nesnesla. Když však 'po
zdeJ1 se z v to~o prospal, jeho dobrácký úsměv do
kazoval, ze Jest to ten nejhodnější člověk pod 
sluncem. 

N,astalo j~r? a ujalo se své vlády. Život náš 
~ynl se zmem!, a tu ve skupinách navštěvovali 
Jsme okolní vesnice, nejvíce ovšem Cháteau-Ber
n~r~, ~d~ž si někteří hoši učinili známost s tam
m~ devcaty. Občas jsem též si vyšel s rotou na 
cVlcení, abych různé ty "grify" nezapomněl a 
také trochu se provětral. 

Obyvatelstvo cognacské počalo si nás vážiti, 
a byly mnohé rodiny, že k nim jejich známý 
Čec:hoslovák chodil jako domů. Ovšem byly to 
rodmy, p~strádající ponejvíce svých mužských 
členů, . a Cechos~ováci měli tento nepoměr vy
rovnatI. Tak povest o nás v Cognacu pronikla do 
dalekého okolí, a když později každou neděli 
vyhrávala v městském parku plukovní hudba, 
zls~!ll snad ~aždý druhý 1?,říslušník 21. pluku 
SVOJI "Marrame de guerre , to jest válečnou 
km~tru, s kterou si, když jsme odejeH na frontu, 
dopisoval, a k niž jel na svoji dovolenou 
zkrátka, llovinnost její byla o svého kmotřenc~ 
se starati. 

. My, dob:ovolníci z francouzské části, byli 
Jsme opro~l ostatním z části ruské, rumunské 
nebo amencké ve výhodě dosti značné proto, že 
skorem každý z nás znal něj aké to slovo fran
couzsky, pročež učiniti si nějakou známost 
bylo dosti snadné. To ovšem nebývalo 
mnohdy ostatním vhod a těžce to nesli. 

na frontu, byl poměr mezi mužstvem a jím dosti 
dobrý. . 

V prvé polovici dubna přišel druhý transport 
z Ruska za velitelství majora Gibiše čítající 
přes700 mužů. Též ze srbské fronty od Bitolje 
došla větší část dobrovolců, kromě toho z cizí
?ecké legie přibylo taktéž pár hlav a i ze za
Jate:~ých táboru stále docházely posily. Zatím 
bratn u pluku pilně se cvičili ve válečném ře
mesle a později odjelo as 300 bratří na 14 dnů 
~ Verdunu na frontu, kdež se měli "okoukati" 
~~ to. vypadá v první linii na horké půdě. P~ 
JIch ?avratu konala s~ častěji cvičení jednak 
';: ce~em v pluku aneb u Jednotlivých praporů, při 
cemz vzdy ten prapor, který měl službu, měl 
s. s~~ou plukovní hudbu. Též přišlo z Paříže ve
like Jmenování důstojníků, při kterém bratří Ma
toušek, v~ohunek, ~al!na a Vítek byH povýšeni 
n~ porucíky, .Zeleny vsak, poněvadž byl ve velké 
lasce u ~aJora Bourguignona, byl jmenovan 
~ouze adJutantem, ačkoli si plně zasloužil dis
!inkv~í p~ru~íka. Také u roty, byl doplněn stav 
sarzl, TIchy se stal účetním šikovatelem Eín
sied!er ~četním desátníkem a· já desát~íkem. 
Dluzno tež podotknouti, že při vstupu do česko
s!<?v.ensk? a:má~y ve Francii musel se každý 
znCI SVOJI byvale hodnosti, získané v armádě ra
kouské, takže bývalý rakouský důstojník sloužil 
zde vS počátku. j~o střelec. Ovšem později jim, 
kdyz vykonah ruzné kursy, byla důstojnická 
hodn~st yr~cena. ~in~k však bylo s bývalými 
poddustoJníky, z mchz mnozí byli v hodnosti ši
kovatelů a četařů. Těm byla jejich hodnost 
vzata a po návratu do vlasti sloužili až do své 
demobmsace často jako střelci. Praktika tato 
byla prováděna ovšem jen u části francouzské a 
snad ruské, kdežto u domácího voj ska a italské 
legie každý s':C?Ji bývalou hodnost si podržel, 
aneb mu pozdeJl byla vrácena. 
~áš 21. střelec~ý pluk se skládal ze 3 pra

poru v a !ak zv~ne I?omocn? roty, u které byly 
soustre~eny veskere neboJové jednotky, jako 
pl~ovnl ~udba, oboz a jiné. Prapor měl 4 roty, 
z techto vzdy poslední byla rota kulometů' rota 
pak měla 3 čety bojové, a u čtvrté čety, 'která 
byl~ ~a f:ontě: ,byli u -yeHtele roty nosiči 
ranenych, slgnahste, telefomsté, spojky k četám 
cyklista a trubač. ' 

Josef Votýpka. Cestami odboje. 

P r e S i den i P O in car é v Dar tl e y. 

. V dubnu byl položen základ k 22. pluku, jehož 
sldlo ~yl? v Jarnacu, třetí stanici od Cognacu. 
Od kazde roty našeho pluku odešla jistá část do 
Jarnacu a z té byl učiněn kádr k nové rotě 
22; pl~u. Bv~~užel,. odešel od nás též Ingr a 
mlsto neho pnsel nej prve poručík Kadlec potom 
J?oru~ík Le;a a naposledy nadporučík 'Staněk 
J~.kozto velItel sedmé roty. To ovšem nevzbudilo 
mJakého nadšení přes to, že i Staněk se snažil 
získati si lásku svého mužstva. Nicméně měl 
jiné názory než Ingr nebo Šidlík a to voják 
ihned. vycítí. Netrvalo dlouho, když došlo 
k prvemu rozporu. Bylo to při plukovním cvi
čeni, když pro jakousi maličkost ostře kritisoval 
celou rotu a zvláště šarže, dotknuv se naší vý_ 
chovy a narážeje na Ingra. To mělo za následek, 
že ~šich~ če~aři a desátníci mu daH svoje hod
no~h k dispOSlC. Řekne se, že v tom bylo cosi ne
vo~ex:sk~ho a že se to snad příčilo disciplině. ale 
prave bmto vystoupením, které přijíti musilo, 
~yl upozorněn Staněk na cestu, jakým způsobem 
Je. mu možno získati si důvěry svých podřize
nych, a vskutku, až do dne, kdy jsme odjížděli 

Dne 30 .. června 1918 zrána bylo celé malé 
městečko Darney na nohou. Od ranních hodin 
přich~elo vůkolní ~byvatelstvof mezi kterým 
se povest o slavnosh a hlavně o příjezdu fran
~.ouzského. presidenta republiky rychle rozšÍ. 
nl~, y do uhc města, jehož všechny domy byly 
~,oJne vyzdobeny a ověšeny prapory. Mezi vo
Jak~ obou pluků, kterým slavnost v prvé řadě 
platIla, byla nálada velice pohnutá a slavnostní. 
Všichni cítili, že úřední účast presidentova a 
zástupců francouzské vlády neplatí pouze jim 
samotným, ač dotýká se jich na prvém místě, 
ale že celá veliká událost má hlubší a daleko 
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širší význam pro celou akci československé za
hraniční revoluce. A že důsledky této slav
nostní formality stejně pochopí i národ doma, 
který se o ní, byť i snad jen tajně doví, jako ji 
a její hluboký význam pochopí politické i vo
jenské vedeni centrálních mocnosti. Neboť 
úřední část presidenta republiky, vlády, spoje
neckých mocností a Národní rady dokumentuje 
před celým světem, že Francie v čele svých Spo
jenců bere otevřeně věc československého ná
roda za svou a že činí z ní před celým světem 
jednu z hlavních otázek mírového jednání, 
zrovna tak jako dokumentuje tím svou ne
zvratnou vůli zůstati se svými spojenci v boji 
až do plného splnění všech cílů, které si spo
jenecké vlády vytkly. Požadavek plného na
vrácení odtržených provincií Alsaska a Lotrin
ska že jest stejně platný dnes, jako byl i včera 
a na začátku války a že dle dohody nemohou 
se zmenšiti dalším trváním války, naopak že 

. vzrůstají a rostou. Byla to zároveň manifestace 
nezlomné vůle, bojovati až do konce a zlomiti 
německý a rakouský odpor proti novému uspo
řádáni věd tohoto světa. 

K deváté hodině přijíždí zvláštní vlak presi
dentův na nádraží v Darney, kde očekává jej 
čestná stráž 21. československého pluku s poru
číkem Balcarem a všemi veličinami města i dé
partementu. Lehkým krokem vychází president 
Pomcaré za zvuku francouzské hymny s pe
ronu nádraží se svým velikým průvodem, podav 
ruku všem osobnostem, které se dostavily 
k jeho uvítání. Před nádražím očekává presi
denta a celou jeho skvělou družinu dlouhá řada 
automobilů, která rozjíždí se ihned, jakmile pre
sident usedl do své skvostné limousiny. Zvony 
darneyského kostela nesou své vyzváněni po 
dobu jízdy presidentovy do městečka a k místu 
slavnosti až k vojákům a důstojníkům česko
slovenské brigády, která v napětí očekává 
příjezd vzácného hosta. 

Ve svém pečlivém deníku a v bezprostřed
ním dojmu ličí celou tuto nezapomenutelnou 
slavnost voják šesté roty, bratr J. Hurník, učitel 
z Poruby ve Slezsku. "Kol osmé hodiny stály 
seřazeny 21. a 22. pluk ve dvojitých kolonách 
za městem na ohromné louce s mírným svahem. 
Hudba na pravém křídle, rota zpěváků mezi 
oběma pluky ve středu. Louka byla lemována 
širokou stuhou pestrých civilních šatů, ženských 
klobouků a slunečníků jasných, nejmožnějších 
barev. Pluky mají v "kozly zbraň" a výzbroj 
odloženu. 

Ohromné prostranství modrá se železnými 
kaskami, na nichž odráží se červenobílé stužky 
a lipové větvičky. Pozoroval jsem smějící se vy
holené tváře, do bronzova !zbarvené sluncem, 
a sám jsem byl šťasten. Po někoHkaminutovém 
odpočinku plukovník Philippe ujímá se velení: 
"Pozorl Do zbraně!" - Vyřizování řad. - Mezi 
četami a řadami vznikají uličky, táhnoucí se 
přes půl kilometru - rovné - podle pravítka. 
Brašny, přílby, vše tvoří dlouhé, krásné přímky. 

Přijíždi celá karavana automobilů. Plukov
ník velí: "Bodák ven!" a "K poctě zbraňl" 
Z automobilů vystupuje president republiky 
Poincaré, ministři zahraničních věcí a námoř-

nictva, vyslanci armády anglické, americké, 
italské, srbské, portugalské, japonské a ještě 
jiných. Z Národní pařížské rady přijel dr. Beneš, 
soudce Chalupa. Hudba zahrála "Pochod gene
rála" pak "Marseillaisu" a "Kde domov můj". 
Ticho zavládlo mezi námi i mezi zástupy, od 
okolních lesů odrážely se zvuky hymny, ozvěna 
táhlá, tlumená, jíž změkla srdce, česká srdce .. , 
Dozněla hudba, potom i ozvěna. Lipové lístky 
ševelily na železných přílbách, vánek zmirňoval 
žár slunce. Generál Janin zdraví oba pluky 
naším "Nazdar!" a šest tisíc hrdel mu odpovídá 
hromem: "Zdar!", jejž ozvěna opakuje. abychom 
věděli, že to bylo řečeno jedněmi ústy: "Zdar'" 

Vprostřed před čelem pluků tvořili naši hoši 
čtverec, otevřený směrem k plukům, uvnitř pak 
na puškách ležel náš pravor. Poručík Chalupa 
odhalí prapor a dr. Beneš mluví francouzsky 
a česky. Pak přejímá president Pomcaré prapor 
a předává jej plukovníkovi Philippovi. Teprve 
ted jej je lépe vidět. President Poincaré mluví 
a jeho řeč překládá kapitán Husák. Vitr povívá 
praporem, plá vesele, zlacené stuhy zdvíhají se 
vysoko nad prapor a v tom na znamení poru
číka Rytíře, sbormistra zpěváků, zpívají oba 
pluky "Bývali Čechové ... " Nikdy neslyšel jsem 
mohutnějšího sboru. šest tisíc hlasů slitých 
v jeden nepopsatelně silný, zpívalo: "Bývali, 
bývali, válčili, zpívali... rekové v smýšlení, 
lásce a dychtění. .. pro vlasti květ..... a lesy 
zpívaly po nás ... pro vlasti květ! 

Skloněný prapor září svými barvami v očích 
vojáků, kterým ted kapitán Husák předčítá ve
likým, zvučně znějícím hlasem slavnou revo
luční přísahu československého vojska za hra
nicí. 

"My vojáci revolučního voiska utvořeného 
daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme navždy 
pouta, jež nás vázala k Habsburkům a k říši 
rakouské, vzpomínáme křivd dodnes ne pomstě
ných od staletí a před svým drahým národem, 
nyní zastoupeným československou Národní 
radou, skládáme tuto slavnostní přísahu: 

Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho 
toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a 
Slovákům nejvýše svato, přísaháme, že bojovati 
budeme po boku svých Spojenců proti všem 
naším nepřátelům do té doby, dokud naše země 
české i slovenské nesplynou v samostatný a ne
závislý stát československý, dokud národ náš 
v našich zemích nebude úplným pánem svých 
osudů. 

Jako věrní bojovnici, nesouce ve své krvi dě
dictví našich slavných dějin a vždy jsouce pa
mětlivi nezapomenutelných hrdinských činů na
šich národních mučedníků i našich· husitských 
vojevůdců, slibujeme býti jich důstojni, nikdy 
z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se nevy
hýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchati, 
své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost 
nikdy a za nijakých okolností neprositi a se 
zbraní v ruce se nevzdávati, bratr bratra milo
vati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati 
a za svobodu vlasti své vše, i život položiti. 

Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodně rozhod
nuti tak podle této přísahy budeme íednaW" 
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Vojsko vztyčenými prsty sVých pravic, jichž 
zakrátko upotřebí v boji, slibuje a najednou 
se rozbřeskává v jejich duších, že tato přísaha 
není pouhou formulkou, kterou žádá a předpi
suje vojenské zřízení, ale že jest a že zůstane 
'l1ejsvětějším výronem, výkřikem jejich celého 
života a že chtějí a zůstanou jí navždy věrni. 

Když dozněla poslední slova přísahy, plukov
ník velí: "Ku přehlídce!" 
Rota za rotou odchází za vrch, zatím co zpě

vácká rota shlukne se ve velký polokruh a pod 
vedením bratra Rytíře zpívá "Kde domov můj, 
Nad Tatrou sa blýska a Marseillaisu", Potlesk 
následuje za každou hymnou. Generál Janin 
volá: "Výborně, hoši!" Pak zpívají: "Běžela 
ovečka" a "Gajdoše" a na konec: "Kdož jste boží 
bojovníci a zákona jeho ... " a zatím vycházejí 
ze závrší první roty ve své lesklé zbroji s vla
jícím praporem v čele ku přehlídce. Doznívá 
píseň a zpěváci rychle v četách mizejí k lesu na 
dolním konci palouku. 

Nezapomenutelný dojem. Stěny bodáků, 
hradby prsou, krok Sokola... Prapor za pra
porem, jak přicházel, řadil se hustě dole na louce. 
Vzniká moře modrých přilb, jež se zdá rozlé
vati, zatím co přicházejí další prapory. V čele 
obou pluků stojí mladičký poručík Kleinberg 
s praporem města Paříže. Znovu se hrají hymny 
a pluk rozchází se do svých ležení. Celý prů
vod presidentův a vyslanci jdou se podívat na 
slavnostně vyzdobené ležení třetího praporu. 

Kráčeli jsme domů a viděli jsme nad svými 
vztyčenými bodáky vláti barvy červenou a 
bílou, českého lva na čistém, panenském hed
vábí, na němž chceme psáti svou krví vítězství 
Svobody ... " 

Nazítří roznášely denní pařížské listy dlouhé 
zprávy o přísaze a odevzdání praporu města 
Paříže presidentem Poincaré 21. českosloven
skému pluku po celé Frantii. A pluky, které 
ještě včera stály v němém pohnutí na palouku 
cvičiště v Darney, odcházely do svého bitev
ního úseku na alsaském bojišti, aby dostály své 
slavné přísaze. 
Richard Kadlec: Rok československého vojska ve Francii. 

Památník odboje 1923. 

u V O U Z i e r S u. 

Po přepravě z Ruska do francouzského pří
stavu Havru dopraveni jsme byli do Cognacu, 
sídla to 21. pluku. Naše 10. rota ubytována 
byla v továrně, kde se vyráběl cognac,· ale kde 
se nyní za války nepracovalo. Kraj v okolí byl 
krásný, samé vinohrady a ovocné sady. Jen ty 
Francouzky zde se nám příliš nelíbily, každá 
měla skoro vousy. 

Na cvičení a ze cvičení se chodilo se zpěvem 
a obyvatelstvo nás mělo rádo. Občas přijel 
,do Cognacu transport československých dobro
voIců z Ameriky, kteří stále doplňovali pluk. 
Po Novém roce 1918 dostali jsme nové uniformy 
francouzské a pěkné modré barety s naším zna
kem, na což jsme byli všichni velmi hrdi. Počal 
se také tvořiti pluk 22., pro který však nebylo 
zde místa a byl proto přeložen do blízkého 
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Jarnacu. I já byl jsem s bratrem přeložen k to
muto pluku. V Jarnacu pak tvořil se další 
23. pluk. Na jaře byl můj bratr poslán asi s 50 
bratry na frontu "na zkušenou", aby poznali, 
jak to na frontě vypadá. 
Počátkem června r. 1918 odejel 21. pluk na 

frontu a za ním odjížděl pak i náš 22. pluk do 
Darney. Zde jsem poznal presidenta francouz
ské republiky, jenž 21. pluku odevzdával prapor, 
a také neohroženého dra Beneše, generála Ja
nina a jiné pracovníky. Z Darney jsme odjížděli 
do Alsaska-Lotrinska, kde jsme měli zasáhnouti 
již do bojů s Němci. 21. pluk zčásti byl již 
v prvé linii, 22. pluk byl nedaleko Belfortu, 
v záloze. 21. pluk již prošel křest ohněm. Náš 
pluk prozatím byl chráněn od válečné vřavy, 
jen tu a tam přilétl pozdrav od Němců v podobě 
šrapnelu neb granátu. Německé aeroplány stále 
kroužily nad námi, hledajíce odstřel naší arti
lerie. Záhy byli isme však převezeni jak 21., 
tak 22. pluk na jiný úsek, směrem k St. Germain. 

Prošli jsme krajem, kde všude bylo znáti, že 
tudy valila se lítice válečná. Vesnice i města 
od Němců rozbitá, lesy a polnosti zpustošeny, 
všady plno rozlehlých vojenských hřbitovů. 
Přišli jsme do Massevaux, odkud pak jsme jeli 
vlakem do Champagnetty. Pěšky pak pocho
dovali jsme mimo zpustošenou Remeš směrem 
k Vouziersu. 

Jednoho dne na našem pochodu překvapila 
nás eskadra německých letadel, z nichž Němci 
začali na nás házeti bomby a stříleli ze stroj
ních pušek. Několik kilometrů od města Vou
ziersu byl ubytován náš 21. pluk v opuštěné 
vesnici. Ve dne v noci obtěžovala nás zde ně
mecká dělostřelba. Občas k nám poslali Němci 
i bombu s jedovatými plyny, proti nimž však 
jsme byli opatřeni jíž dobrými ochrannými 
maskami. Hned na konci vesnice, kde jsme byH 
ubytováni, byla zakopána francouzská artilerie, 
která splácela Němcům jejich útoky. 

Počasí bylo deštivé, všude bláta po kolena. 
Tu a tam byl některý náš host usmrcen neb 
těžce raněn. Velitelem našeho praporu byl 
Francouz Poire, velitelem naší roty Matoušek 
mladší. Veliteli čet byli poručík Klubíčko, por. 
Křísa, poručík Volenec a adj. Janda. U mé čety 
byl velitelem poručík Klubíčko. 

Dne 22. října 1918 dostal náš prapor rozkaz, 
vyměniti severně a severovýchodně od Chestres 
a silnice V ouziers-Ballay velice již oslabené a 
prořidlé části 64. francouzského pluku. V noci, 
asi o 11. hodině, procházeli jsme rota za rotou, 
četa za četou město Vouziers, které bylo 
opuštěno od civilních lidí, ale částečně bylo 
zachováno a chráněno před nepřátelskou dělo
střelbou. 

Sotva jsme však přišli do středu města, při
letěly německé aeroplány, posvítily si na město 
a za malý okamžik začala německá dělostřelba 
bombardovati město, právě ulice; kterými jsme 
pochodovali. Několik našich' hochů bylo zde 
usmrceno a raněno. Cesta městem byla hrozná. 
Zdivo padalo nám na hlavy, rachot děl i stroj
ních pušek byl ohlušující. 

Za městem isme byli nuceni přejíti řeku 
Aisnu, přes. niž most byl úplně rozstřílen. Byl 

zde narychlo vybudován most prov~sorní, 
kterýž však Němci neustále ostř~lovah. p~ 
tomto mostě jsme se šťastně dostah na druhy 
břeh Aisny a odtud za stálého osUelu do prvé 
linie. 

První linie byla obsazena jen francouzskými 
vojíny, které jsme vystřídali av tito kvapem a 
s radostí pospíchali dozadu. Nase 10. rota obsa
dila lesík nad křižovatkou silnice, po níž měla . 
spojení s 22. pluk~m. Každ~ jsme .mě~i vyhra
bánu jen malou dnu v zeml, ktera nam slou
žila za úkryt. Němci byli od nás asi 200 .kr~ků 
dobře zakopáni. Po naší výměně se v nocI delo
střelba utišila, jen tu a tam přelétly přes ná~ z.a 
velkého hukoty eskadry německých aeroplanu, 
které letěly patrně do zázemí bombardovat 
bezbranná města francouzská. 

Dne 22. října o 5. hodině odpolední dostali 
jsme rozkaz útočiti na n:přátel~~é po~i~e .př~? 
námi ležící a měli jsme stUl co stuJ dobyti navrSl, 
ležícího severně od Chestres. útok přes to, že 
naše obětavost neznala mezí, se nám však ne
zdařil pro ohromný německý odpor a z.načno~ 
přesHu nepřítele, který nadto mel ve.lml dobre 
obranné posice i technické prostředky. 
Němci při tomto našem útoku použili nej

modernější válečné techniky, německé dělo
střelectvo tak dobře střílelo, že nebylo snad 
ani místa prázdného, kde by. granát ne!;> ~rap!,el 
nepřiletěl a neexplodoval. Mimo to stroJm pusk~ 
Němců, kteří měli pěkný výstřel na návrší proti 
nám dělaly mezi námi masakr, takže naše 
řad~ řidly, mrtvých a raněných přibývalo.', ~ři 
tomto útoku počala též do nás postUPUJlClCh 
stříleti francouzská artilerie a nebýti rychlého 
zakročení, byla by nás všech~y potloukla, neb 
jsme se octli v křížovém OhnI. Na tento den 
nezapomenu do své nejdelší smrti. Děla všech 
možných druhů a kalibrů jak s v~ěmecké, vtak 
i francouzské strany fungovala. Pn tomto nasem 
útoku přilétly s něm~cké .str~ny. nepřátels~é 
aviony, které se sp:t:sh1y ~odne mz~o ~ o~tr~
lovaly nás ze stroJmch pusek. Kdyz Nemcl VI
děli že se náš útok nepovedl, začali sami na 
nás 'útočiti, avšak bezúčelně, neboť se jim tento 
útok též nepodařil. Při tomto nezdařeném na
šem útoku 'padli od naší roty naši dobří bratři: 
K. Langer z Bubenče, Jan Humera ze Slavkovec, 
František Melzer z Prostějova, Josef Merta 
z Omahy, z Ameriky, můj dobrý přítel, a mno~o 
jiných mrtvých a těžce ran~ných, těžce ra~en 
poručík Křísa atd. Dne 23. října 1918 brzy zrana 
jsme opět podnikli útok na nepřátelské posice 
za podpory francouzského dělostřelectva a aer?
plánů. Při tomto útoku byl jsem těžce z~anen 
ručním granátem, který mi Němec hodil ze 
vzdálenosti asi dvaceti pěti kroků pod nohy. 

Odevzdal i sem velení roj e svému bratru a k~ví 
zbrocen opustil jsem naše drahé bratry. Tlto 
však postupovali dále a opláceli Němcům, po
kud síly stačily. 

Na křižovatce silnice, kde byla sanita s ve
litelstvím roty, byl jsem obváz~n. Dvě tě~ké 
rány v pravé ruce, kromě toho aSI deset le~clc:h 
zranění na tváři. uchu, krku atd. od strepm 
granátu. 
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Za strašné dělostřelby jsem se plazil po ko
lenou . do města Vouziersu, kde byl plukovní 
lékař dr. Žáček se sanitou ubytován. Cestou 
mne Němci stále pronásledovali kanonádou, 
minami všeho druhu. Řeku Aisnu jsem s největší 
námahou přebrodil, neb Němci nejvíce ostřelo
vali tato místa. 

Vouziers jsem nemohl již poznati, domy byly 
rozbity od granátů, ulice plné rumu, dříví, tašek 
se střech jako po zemětřesení. M~mo to 
pouštěli sem Němci granáty s otravnými plyny. 

S velkou námahou za prudké dělostřelby 
nalezl jsem ve sklepení jednoho domu našeh~ 
lékaře se sanitoU. Polo omámen a zbrocen krVI 
upadl jsem na .zem, očekávaje, co se bude díti 
dále. Po nějaké dob~ přestala .n~~ec~.á ~ělo
střelba, jen občas nějaký obus Jeste pnletel. 

Z našeho obvaziště, kde již bylo našich hochů 
spousty raněných, byli jsme odv~deni ulic~;n! 
města do francouzského plukovmho obvazlste 
a odtud odváženi automobily do polních ne-
mocnic. v 

Raněné odvážela kolona amerického Cerve-
ného kříže. 

Odpoledne přišla na mne řada k odjezdu do 
nemocnice. 

Těžce ranění byli ukládáni dovnitř automo
bilu a já jsem si usedl vedle šoféra, amerického 
vojína. v' v • vv 

Cestou nás stále ostrelovah N emCl tezkou 
dělostřelbou. Vojín americké armády, který 
řídil auto, byl americký dobrovolec, který 
mne podaroval cigaretami a různými věcmi. 

Téhož dne odpoledne nás raně~é při~edl~ ~~ 
divisní polní nemocnice, kde nam prememh 
obvazy a odtud vlakem odvezli nás do Paříže 
do různých nemocnic. 

Dne 24. října 1918, kdy jsem se pro~udil~.vidě~ 
jsem, že ležím v pěkné bílé posteh, penn~l 
obložené, v nemocnici jedné pařížské čtvrb. 

Když· jsem se trochu pozd:av~l~. ps.a~ jse~ 
svému kolegovi z mládí, leglOnan clzmecke 
legie, Bohuši Marešovi, trvale :usa.zvenému vvga-
říži který byl nejmladším leglOnarem a pnsel 
ve 'válce o oko, a tento mne jednoho dne na
vštívil. Radostné bylo naše shledání. Obsluha 
v nemocnici byla velmi pečlivá, strava výborná! 
ti kteří mohli choditi, měli dovoleno podívat! 
s~ na Paříž. Vzhledem k dobrému a svědomi
tému léčení vojenských francouzských lékařů, 
byl jsem v měsíci prosínci 1918uzdra:ren. V ~~: 
mocnici jsem se též dověděl, že u nas by~a pz 
prohlášena samostatnost Česk0s10venske re
publiky. 

Z nemocnice v Paříži byl jsem poslán do 
Cognacu, kde jsem pobyl nějaký den mezi rekc;n
valescenty a odtud pak poslán zno~u vy:~ro!en 
a vystrojen za svým plukem, ktery po tezkych 
bojícIť odpočíval v Hauvínné za frontou, neboť 
už byl definitivní mír. v 

Byl jsem opět přidělen k 22. pluku, 10 .. rote. 
l) 10. roty mnoho mých kama;ádů vscpazelo! 

bud' padli u V ouzíersu neb byh ranenl, mezI 
nimi byl též můj bratr Alois těžce raněn a tou 
dobou byl v nemocnici v Paříži. 
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y ! éž můj v velitel ~ety poručík Klubíčko byl 
t~zce zranen, porucík Volenec padl u Vou
Zlersu. 

Odtud jsem teprve dostal dovolenou na 
čtrnáct dní a odejel jsem do Paříže na zota
ve~ou. V ~aříži jsem se s~házel se svým zná
mym Maresem a prohlédl Jsem si všechny pa
m~tnosti, jež Paříž chová. 
y' Zívot v ťaříži byl mojí vzpruhou k dalšímu 
ZlVOtU a Jen vzpomínky z tohoto krásného 
města mně zůstaly. 

Z Paříže jsem opět jel k pluku do Hauvinné 
kde, pluk ~e již chystal k odjezdu do osvobo~ 
zene vlastI. 

, ~ůi krásný sen se mi vyplnil a my isme do
sahh toho, po čem jsme toužili, a vraceli jsme 
se do naši krásné vlasti jako vítězové. 

Josef Tichák. Cestami odboje. Pll. 

• 
Smrt amerického dobrovolce 

b r a tra K a r á s k a. 

· V posledních bojích už bylo to úplné opuštění 
Jeho, osobitosti, které jej prolnulo. To nebyl už 
Karasek, který zde uháněl v šíleném běhu 
husttmi ,d<;>padajicími nepřátelskými granáty, 
ktere. ~ramly mu v cestě! To byl někdo jiný. 
Oso~lty, rozd~lený v?uch celé~~ jejich vojska, 
kteryv sest?upll v ne) a y~terý Jej nesl perutěmi 
stat~c~osb, ze vr~l se pru~o proti nepřátelským 
bo~~kum a sraztl se s mml, aby je zahnal a 
zmcll. A v stálém, neustupujícím boji bojoval 
tak. a dotud, ~ž krvavá jeho stopa, která jej do
nutila k z~?I~ ~ ro~~itými údy, J?řivolala jeho 
druhy, kten Jej ublteho a krvácejícího odnesli 
do této tmavé skrýše. 
· ~Z venku doléhalo sem volání, hluk a p~bíhání 
Jeho dosud zdravých bratří, kteří stáli neustále 
pod silným, vysilujícím ostřelem nepřátelské 
dělostřelby a kteří v úžasném napětí všech 
svých umdlévajících síl vytrvali přesně a věrně 
~a svých stanoyištích. Jak dlouho ještě bude 
Jim souzeno býb vydánu celému šílenému hubí
c~mu bojí? Kdo z nich, kteří nepočítali již se 
ž~v~t~m a kteří ve stálém a nepřetržitém boji 
vldeh poslední uskutečnění celého svého života 
kdo"z nich bude onaplněn tím štěstím, aby uviděÍ 
SVOi.1 rodnou pudu osvobozenou a šfastnou? 
Kohk bu~e ještě těch, kteří své mladé sny bu
doucnosb zapomenou ve zmírajících posledních 
stonech veliké smrti? 

Do stálého ~třeleckého hluku, ktérý venku 
byl, zalehl najednou hrozně mu znějící hlas 
který se blížil a volal: I 

"Všichni ven!" 
Co se asi stalo, že volali všechny jeho 

bratry, ~teří zdraví a nemocní rychle utikali 
z podzemí své skrýše? Co se přihodilo že na
jednou osaměl ve své temnotě a že všichni se 
svou zbraní venku stavěli se v řady, které ha
rašily mu v uších a které jeho horečkou zmá
mené smysly zneklidňovaly? Byl to asi jedině 
· něptecký útok, který všechny vyvolal ven a 
kterému bylo se třeba brániti! Hluk, který se 
mu měnil v bitevní vřavu hned blízko jeho 
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úkrytu, rostl a množil se a pojednou slábl' jak 
?y utí~al před jeho sklepem. Veliké, horeČkou 
Jeho :-any vzrostlé a znásobené napětí lomco
valo Jeho zuboženým tělem. 

"Pomozte, vemte mne s sebou nenechávejte 
mne Něm~ům! Pomozte, bratří, ~omozte!" 

Jen vzdalená bitevní vřava jako by vysmívala 
se mu a v tom, ó ~r~o, v tom. blížily se rychlé 
kroky" Kdo to. aSI Je, když Jeho bratří isou 
v bOjl a ustupuJi? 

"Němci, Němci!" 
. UŽ,~i?ěl je sestupovati do jeho sklepení, viděl 
Je bl!zlt: se ~,sobě .a ;'Y~mívati se jeho skelným. 
z~mzen~ OClm. VIdeI Je týrati jej v jeho smut
~ych hodl~á~~, jak. unášejí jej do svých zákopů, 
Jak vysmlvaJl se jemu ubohému a raněnému 
~~zn:oc~é:nu, aby se pomstil a zaplatil jim tím: 
Clm Jedme mohl by zachrániti svůj život ve cti 
a v slávěl 

V rychlém rozhodnutí uchopil granát zapo
menutý v zásobníku a temnotou zaznělo 'krátké 
přid~šené ~aklepnutí, jako kdyi naráží ruční 
~:a~at o kamen. A v malých posledních vte
r:na~?, p~sledni myšlenka hřáta jeho bolestně 
hkaJ1cl ustvané srdce. 

"Nedostanou ho, nedostanou!" 
Krátký prudký výbuch ručního granátu dutě 

se, ~o~lehl v ~emným sklepem a když jeho bratří 
vr,:hh se ~f,:s~m odr~ž~ním německého pokusu 
o u~okf ?vldeh ve tme Jen v sloup obrácené oči 
hrdmy, Jež vyčítaly: "Proč jste mne chtěli tu 
nechat?" 
Richard Kadlec: Rok československého vojska ve Francii. 

Památník odboje 1923. 

• 
Por II Č í k Miloš W II r m. 

V odpoledním podzimním slunci zdál se 
kopec u Chestres, na který dosud houževnatě 
útočili voj áci 3. praporu 22. československého 
střeleckého pluku, ještě beznadějnějším a 
možno-li říci zoufalej ším nežli v prvé útočné 
dny. Teď věděli již z minulých útoků naši vo
j áci přesně, i ak silně je vybudováno německé 
postavení na kopci a jak šílená je bojová odvaha 
těžce bojujícího nepřítele. Trvaly boje již od 
20. ř~jnaf kdy přešly roty třetího praporu přes 
VouZlers a přes Aisnu, aby vyměnily decimo
vané části 64. francouzského pluku severně a 
severovýchodně mezi Chestres a silnicí vedoucí 
z Vouziers na Bal1ay a kdy po prvé v pět hodin 
ráno bez dělostřelecké přípravy podnikly de
vátá a desátá rota první útoky na opevněné ně
~ecké posice na táhlém kopci bodu 153. Tehdy 
Jedenáctá,rota byla ještě zálohou pra.poru s částí 
kulomet~~ roty. Ale i na ni došlo velice záhy a už 
dne 22; nJna, když bylo zjevno, že Němci stáhli 
r:!l: sV~le ,ohrožené postavení všechny jim dosa
zl~~lne zai~hy a že chystají se udržeti stůj co 
st;t1. opevn,;nou svou půdu, anebo prodati svoji 
kUZl co nejdráže, už tehdy připravila se jede
náctá rota k boji a dne 23. října doplnila zeslabené 
stavy deváté roty a v prostoře osmi set metrů 
podnikla se zbytky deváté roty společný útok 
na nepřítele. Ale odpor německý byl větší nežli 

se mohlo očekávati, a proto po nezdařeném útOku 
vrátily se zeslabené roty do své původní po
sice do zákopů, vybudovaných na půdě· získané 
dne 21. října. 

Ještě tohoto dne poručík Miloš Wurm věděl, 
že nepřišla jeho hodina. Je-li nebo není-li člo
věku dán pud, kterým tuší závažné své nejblíže 
příští osudy a předvídá, jak osud si zahraje 
s kapičkou, která plyne v proudu, tohoto dne 
ještě Wurm, velitel jedné z útočných čet, cítil 
určitě ve svém srdci, že uvidí záblesk příštího 
dne a na varovné připomínky poručíka Koneč
ného, velitele své roty, odpovídal vesele: "Vím, 
že se mi tohoto dne jistě nic nestane." 

otce, snad jen se svým bratrem a sestřičkou cítil 
teplo opravdu šťastného života. S poctivým, do 
kolébky mu vloženým vlastenectvím, s láskou 
ke všemu živoucímu, která jej v mladičkém věku 
provázela, začalo se už brzo rozvíjeti símě, 
které zaseto v jeho duši klíčilo a rostlo jako 
símě hořčičné. To nebyla jen mimoděčná, pře
chodná dobrota srdce, když jako dítě zahrnoval 
láskou všechny ty, kterým život drsný a ne
urvalý ubližoval, když svým chudým a odstrče
ným kamarádům schovával své mlsky. Život při
váděl ho ponenáhlu a s mírným vedením 

. rodinných vlivů dál a dál a k větším a důleži
tějším spotům, které se nesly celým světem. 
Tak jeho celá zanícená povaha přetvořovala se 
a hranila určitě v přesvědčení antimilitaristy a 
pacifisty nikoli v prázdném, pouze módně poli
tickém znění toho slova. 

Šťastné vědomí naprosté bezpečnosti, proč jsi 
opustilo jej dne 24. října před odpoledním útokem 
na bod 153, proč neposílilo jsi zadumaného a 
hluboce pohnutého poručíka, když rotný velitel 
donesl mu rozkaz, aby bez dělostřelecké prl
pravy za bílého odpoledne pokusil se překva
pujícím útokem dobýti jedné části opevněné ne
přátelské posice? Proč vplížil se ten strašný 
pocit jisté smrti v srdce nepřesvědčeného vo
jáka a tiskl mu na rty slova o jistotě, že v tomto 
útoku jde si pro smrt? A nežli mohl nabýti klidu 
a rozvahy, nežli mohl se smířiti svou statečnou 
duší s úkolem, kterému i eho čestná, hrdinná 
povaha kázala dostáti až do konce, ozvala se 
smluvená znamení k útoku a ve středu svých 
obětovaných postupoval jejich vůdce z krycích 
zákopů do otevřené smrtící stráně. Holé, málo 
úkrytu skýtající návrší vidělo je postupovati 
v krupobití střel a j Hi neohroženě vstříc cloně 
dělostřeleckých výbuchů, která měla jim zabrá
niti v přístupu a kterou bylo třeba dostati se 
stůj co stůj. útočná část jím vedená s námahou 
a nesmírnými obětmi přecházela z jednoho útoč
ného postavení do druhého a po každé, kdy 
z jeho píšfalky ozval se signál k novému s~oku 
vpřed, po každé vstávalo méně a méně bratří. 
Nepřítel snažil se učiniti jim přiřčenou úlohu 
čím dále, tím těžší. T ed' už mu nestačila pušečná 
a kulometná palba, rozséval smrt svými granáty, 
které vybuchovaly v řadách našich hochů. 
Krátký a prudký vzryv granátů zhasínal co 
chvíle některou svíci života a j eden z nich 
přišel si pro poručíka a krátkým výbuchem 
složil jej k zemí. 
Teď v nedlouhé a skoro bezbolestné agonii 

osamocen ležel na své stráni. Víčka jeho výraz
ných očí se přivírala dennímu ostrému světlu a 
tím přesněji a určitěji viděl v jasné, rychlé 
vzpomínce svůj Žívot. Ještě nyní v posledním 
okamžiku, nežli chtěl a mohl se rozloučiti za 
slavnostního doprovodu bitevní kanonády se 
svým životem, položil sám sobě otázku, jakým 
velikým zázrakem bylo možno, že on, srdcem, 
životem i myšlením vyznavač věčného spravedli
vého míru, klade svůj život jako dobrovolný 
voják daleké vlasti, že padá v zápase on, kte
rému se nikdy nesnilo ve snu o tom, že by mohl 
býti vůdcem samostatného útoku. 

Nebyl mu život lehký. Snad jen tenkráte, 
kdy jako malé dítě ve svém úzkém, neznem 
kruhu rodinném, přitísknut pevně k laskavé 
tváři své matičky a k poctivému srdci svého 

Osud nešetří nikoho a nešetřil ani přání, snah 
a ideí jeho. Vzpomíná si teď umírající znovu 
na boje své duše a svého rozumu, jak po jedno
roční zdravotnické službě vrhá se do zápasu 
s denním střízlivým proudem života a připomíná 
si, jak těžce a namáhavě zápasil o svůj čistý 
světový názor. Byť jeho veřejná činnost, ne
soucí se za hlásáním pravdy, kterou poznal a 
kterou vyznává, vynášela mu často posměšek 
a štiplavý titul "mírové hnutí", pevně a jasně 
staví se za své přesvědčení, které odpovídalo 
jeho názoru na uspořádání tohoto světa a věcí 
jeho. Věřil, že celý svět a lidstvo může býti za
chráněno jen láskou všech ke všem, nenáviděl 
násilí a příčila se mu válka, která jest posledním 
prostředkem k vyrovnávání sporů národů. Pro 
svoje názory psal, mluvil, bojoval a trpěl a ne
byla mu odpuštěna ani poslední obět úplné 
změny názorů a jiného života. 

Do širého světa, spokojeného a pracujícího. 
vhozena byla otázka války velmi příkrým způ
sobem a nebylo vyhnutí. Každému jednotlivci 
byla přisouzena skoro stroj ově i eho úloha a 
i on odebral se proti svému čistému přesvědčení 
tam, kam ho volali rakouští vojenští páni. Ne
rad, ale bez mělké bázně a bez rozčilení. Věřil 
v Boha vše řídícího a věřil v to, že svým malým 
a nepatrným dílem přispěje k mírnění krutého 
osudu, věřil, že službou, kterousi už kdysi vy
bral a která nebyla přímým zabíjením, bude 
moci ulehčiti strádajícím a nebohým, že bude 
moci nepatrně snad napravovati hrůzy bojů a 
snad ani mu tehdy nenapadlo a· nemohlo ani ve 
snu se zdát, že přijde tato chvíle, kdy umírá 
jako vůdce samostatného útoku. 

Teprve po dvou letech trpkého zajetí přišly 
mu jeho nejkrutější hodiny, kdy bylo třeba vá
žiti zásady a shledávati je lehkými, kdy nutně 
stavěly se myšlenky proti myšlenkám a kdy 
v mnohých těžkých chvílích začínal dobře roz
uměti volání života. To bylo v době, kdy hlas 
vůdce "zahraniční české revoluce, profesora 
Masaryka, pronikl až do vnitřní Sibiře a svo
lával české a slovenské zajatce, aby s ním 
podnikli vznešený a slavný boj za· svobodu a 
samostatnost svého národa. Tehdy nastala mu 
krutá chvíle, kdy proti dosavadní krásné, bíJé 
myšlence jeho života o nezabíjení a večuém 
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:nír~, }?o~t~vila se ve skrytosti jeho duše vzne
s~t;eJ ~1 J estě víra v osvobození národa boj em 
pnmy.;u osobním bojem a hnala jej ven a d~ 
zbran~, T ~hdy v zasněné duši obj evila se ta 
hrozna otazka, na kterou bránil se odpo VdVt' 

v • b ' ve e I, 
p;oc )en,om oJem a obětmi živých a čist 'ch 
ZlVOtU da se získati cena života na' roda d'y 
db' ť l'k ' , a se o hrY 1 v v~ 1 e ~~ny svobody, proč jenom krví 
zac anuJe se stestí všech, 

Vzpomněl si tehdy na rozhovor s přítelem 
t~;osofem~ k!erý ~lásal zásadu o neodpírání zlu 
p~l . ~br?-ne, ze am napadený nemá práva užíti 
n?-s:h, 1 na to, jak sám odpověděl: "Kdybych 
Videi ~at~l! nebo dítě v nebezpečí života a ne
~ohl )lch J1~ak zachrániti, tedy skolím vraha, ať 
Je to kdokoh. Jen zbabělec by nečinně prv l'hl'v 1 N o v b 't' , lze. v emuz,:. y 1 mravmm zákonem to, co odporuj e na-
~~~u p~lrozenému citu, který jen Bůh mohl vlo
zih d? h,!ské duš~." Vzpomněl si ina větu o matce 
v ash, t:eb:- otrepanou. přece jen pravdivou, 
a p~ch?ptl, ze tento okamžik bude mezníkem v ži
ko:e naroda, chvílí, která se dostavuje jen jeden-
;ate a které příšt! dlouhé věky třeba už 

mkdy neposkytnou. stěstí musí se přijíti také 
~rochu ~~tříc a v těžce zkoušené, nerozhodnuté 
leho dusl vyr,?stlo přesvědčení, že nejkrásnější 
orm~le o večném míru je pouhou formulí 

pouhym heslem, které dravý, všední žÍvot odnáší 
~. proudem, aby vyplavil lepší a silnější, dobrý 
ZlVOt. 'fe?dy pocho~il prvně a naposled přhný 
a ~OctlVY. smysl bOJe, války, kterou bojujeme 
o vse, co J~st .naším štěstím a co je životem a že 
pro toto vse Jsme povinni í smrtí. 

bTo, c,,0 'potom přišlo, přicházelo a odcházelo 
y o, uz 1 en ~:h~ým a přirozeným důsledke~ 

kruty~h okamzlku rozhodnutí. Ze stejných dů
k~~u Jako ~noh~ jiných vstoupil do dobrovolec-

e o srbskeho vOJ ska v Rusku a společně s prv ' m 
transportem z Ruska dostal se na soluns?ou 
frontu. , Rozhodnutí přineslo mu úlevu a radost 
: v noyeho: ,obětavého života. Věřil, že tvrdé 
resem vehkych otázek, které válka měla prvl' , t' 
vyz ' dl' nes 1, m pro sprave 1VOU a p. octivou veVc ukv' v 

'h b k'h nzo-v~~.e Ov sr ~ e o národa i jeho vlastní vlasti 
v~;:l, ze, vsechny veliké oběti jsou nutny, ab' > 

pnslo kralovství boží na zemi. N eboJ' a' cneV a t y t v v v, 1 ' s a-ecne prOZlva utočué a obranné bOJ' e sve' v, t' 
v bk' 'k caSI v,~r sem. VOjS u na solunské frontě a když 
pris1t ~odu:a, ~dy utvořená francouzská legie 
vO,a a Je. dustoJníky a vojáky do českosloven
~k~h~ vOjska ve Francii, s jásotem vstoupil do 
JeJI rad, 
. Vzpomínal už jen matně na pobyt v Cognacu 
1 Vv kursech a na své vojáky, kteří mu byH víc 
n,:z dr~y. ~ . kte!ý~ . byl .opravdovým bratrem. 
V zdrť I, VOJaCl ~eh Jej rádi a drsní ve své slupce 
a, ~e~cl ve svych srdcích měli jej v lásce, měli 
radl 1 eho starost o ně na pochodech a v boj ích 
a nezapomenou snad ani J'eho památky Sl b v

" 1 bY"' ", • a eJl 
a s a ep vzpomma Sl své matky i otce bratra 
a y~~stry a své zlaté; krásné vlasti. Teď už mu 
~nsel okamžik, rozc?odu se štěstím, ve které 

ou!al va o kt:rem smL Zdálo se mu, že ten život, 
o nen;z k~YSl :,oufal, zda dovede i ej žiti plně, 
~yl prece Jen Zlvotem krásným, byl žit dobře a 
Jeho poslední obět, kterou kladl poslední 
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kapkou krv~, která mizela do rozbité, vyhozené 
hl~y, kreshla mu slabý záchvěv úsměvu na ' 
naJící tváři. . USI-

. Zavřel oči a otevřela se mu nebesa. 
Rzchard Kadlec: Rok ~es,koslovenského vojska ve Francii 

Pamainzk odboje 1923. ' 

Z a ] e n d o u H o f man e m. 

k,,~'přes tx útrapy fysické a morální, jež tak 

b
z o~slme, zustan~m a zemřeme neústupní, tvrdi, 
yť 1 nepochopem a neuznáni." 
y neděli dn':, 18. března 1928 bude slavnostním 

zpuso~em ulozena v museu Památníku odboje 
v TroJ1, urn~ s popelem Jendy Hofmana, jednoho 
z prvmc~. ceskoslovenských dobrovolců a letců 
ve Francu. 

Bylo to y neděli dne 18. března r. 1917. Na 
francouzskem úseku fronty v okolí Remeše při
prav?vala se nová ofensiva. Šestá armáda měla 
z~ ukol vykonat pokud možno nepozorovaně 
vsech~y potře~né přípravy k útoku. Proto 
letecke eskadnly měly těžkou úlohu zvýšiti 
s~ou pozornost a zabraňovati nepřátelským let
cum, ?-by nepře~.račovaH linie a nemohli tak sto
pov,~h post~p ypnpravovaného útoku. Letka č. 80, 
k mz by:1 pndelen náš Jenda Hofman byla v per
maI?-;!lCl. J~sné rán.o, v jehož náladách ozývaly 
se pz pr~m ra?osh blízkého jara, přímo vybí
zelo k letum nase hochy, Tentokráte však nebyly 
to b~~sta,rostné výle~y do modravých výšin vstříc 
rozzarenen:u slunCi, tentokráte pozorné oko 
letcov~ up:ralo se zkoumavě v záhadnou dál, 
odkudz kazdou chvílku mohl se obj eviti nepřá
!;lský lete:. Již od rána bylo pozorovati zvýšenou 
Clz::r:OS~ ne~eckýc.h letadel. Bylo nutno po
mys~eh n?, mtenslvnÍ protiobranu. Jenda Hof
mar: ?ostavá rozkaz, aby vzlétl. O 9. hodinách 
p01!sh m~tor a z~nedlouho ocitá se nad remeš
sk'y~ ~raJe~. V. 945 hod. asi ve výšce 3000 metrů 
spa!:uJ~ .?~kohk německých avionů, které se 
sna:1 I?reJ:h francouzskou linii. Jako vždy, Jenda 
ne~áha pred nebezpečím. Ačkoliv je sám na 
svem letadle a před sebou má dvojmístné ně
mec~é apa~~ty ,Plně obsazené, odvážně vrhá se 
na ne ,a zvlaste Jednoho z nich zasypává střelami 
ze syeho k~lometu. Němec odpovídá, snaží se 
man.e~rovayh tak,. aby unikl střelám Jendovy 
stroJ Ul pusky. Ph tomto manévru aparáty do
stanou ~e tak blízko k sobě, že srážka je nevy
hnu!el~a. Jedno křídlo německého aparátu se 
oddeluJe a aparát řítí se k zemi. Oba NěmCi' kte

V
' 

v b 1" b' , ' rl v y?;~ Y I, JSou za lh. Hofmanův stroj však je 
pr!hs p~s~ozen, než aby jeho odvážný pilot mohl 
Jej u~rz;h ve vzduchu. Přese všechno úsilí toho 
n~toctluJe a padá rovněž k zemi jižně od ves
~c ]k ~oucy na ok:aji lesa Rouvray. Náraz byl 
p u. y a Jenda Je rázem usmrcen. Kapitán 
Gla;ze, který zaznamenal pro nás tyto poslední 
chvl.le ~end~ Hofmana a popsal nám jeho dra
mahcke ~tkaní s nepřítelem, poznamenává že 
v vJ':,~?,OVl Hofmanovi ztratil jednoho z nej'sta
tecne) s1ch svých pilotů. Vzdává čest . eh 
odv~ze a zvlášt,ě zdůrazňuje, jakou úctu všlchci 
k nemu chovali: "B y 1 tom u ž, jen ž z n a I 

svoji povinnost a při tom zůstal 
s-k r o m n Ý m, j a k o k a ž d Ý p r a v Ý 
hr d i n a." Tak konči kapitán Glaize svůj 
stručný, vojenský, při tom však nesmírně do-
jemný dopis. 

Tak skončil Jenda Hofman svůj bohatý a 
krásný život ve svých 27 letech. Odešel jeden 
.z nej lepších našich dobrovolníků, který od první 
chvíle neváhal svůj život nabídnouti za věc ná
roda. S ním odchází jedna z oněch krásných, 
velkých, poetických duší, jež zanechávají po 
sobě smutné prázdno a jichž přátelství bylo pro 
nás záchranou před zoufalstvím všedního života, 

V radostech a pohodlí dneška příliš snadno 
se zapomíná, kolik sebezapření, oddanosti,. vy
trvalosti a víry museli proj eviti všichni ti, kdo 
kdykoliv a kdekoliv se zasvětili velkému osvo
bozovacímu dílu. Vzpomínka na ně má nám býti 
denní modlitbou, neboť nikdy nevíme, nebu
deme-li nuceni s jejich jménem jíti do nových 
zápasů, abychom uchránili to, co oni již životu 
přinesli nebo přinášeli. Měli na mysli í en svo
bodu své rodné země a jej í šťastnou budouc
nost: vzpomínajíce s vděčností na ně, chraňme 
toto i ei ich dědictví věrně, nenáročně, poctivě 
a bratrsky. Dr. Jan Skalický. 

československý legionář ze dne 16. března 1928. 

c} Srb S k o. 

Českoslovenští legionáři 
v srb s k é m voj s k u. 

očitých svědků můžeme tvrditi, že počet tehdy 
přihlášených dobrovolníků přesahoval dva ti-

Po sarajevském atentátu chýlilo se k bouři 
na srbských hranicích. V té době žil v Srbsku 
značný počet našich krajanů, Nejčetnější byla 
kolonie v Bělehradě, kde již po několik let 
zdárně působily české spolky "Lumír" a· "Havlí
ček", Když Rakousko-Uhersko dalo pověstné 
ultimatum a nařídilo mobilisaci, českoslovenští 
vystěhovalci této výzvy neuposlechli. Bohužel, 
byli roztroušeni po celém Srbsku a nebylo mezi 
nimi pravidelných styků, bělehradská kolonie 
pak, která jedině mohla hráti vůdčí úlohu, byla 
první na ráně a nemohla z nedostatku času orga
nisovati naše kraj any k společnému brannému 
odboji proti Rakousko-Uhersku. Tak naši lidé 
jednali každý na vlastni vrub, Vstupovali do rŮZ
ných částí srbského voj ska aneb setrvali ve 
svých úřadech, ustupujíce společně se Srby před 
nájezdem černožluté armády. 

Naši dobrovolníci účastnili se zuřivých bojů a 
již v prvním roce války mnozí z nich prolili 
svoji krev na srbském bojišti. Protože však 
zvláštní jednotky netvořili, nýbrž bojovali každý 
zvláště a pod srbským jménem, neměla jejich 
obětavost pro českou věc politického významu. 
Teprve v r. 1915, když počet československých 
zajatců stoupl na 20.000 (neboť naši lidé hro
madně se vzdávali a přebíhali k Srbům), vyskyt
la se myšlenka utvořiti z těchto zajatců samo
statné dobrovolnické voj sko, které by pod vlastním 
praporem bojovalo po boku Srbů za naše osvobo
zení. _ Vyjednávání vedH ruští Čechové, dr. 
Boušek .a Pučálka, kteří právě přibyli z Oděsy 
s transportem českých a jihoslovanských dobro
volníků. Srbská vláda zaujala příznivé stano
visko k naš~mu požadavku a již se zdálo, že 
první naše legie utvořena bude na Balkáně. 
Zatím však blížící se nebezpečí nového nepřátel
ského vpádu do Srbska tyto plány úplně zma-
řilo. 

Naši zajatci vidouce, že se v dohledné době 
do československé armády nedostanou, vstupo
vali alespoň částečně do řad srbského voj ska. 
Přesných údajů nemáme, ale podle výpovědí 

síce, 
Na podzim roku 1915 zahájilo Rakousko-

Uhersko třetí ofensivu a přizvalo na pomoc 
Němce a Bulhary. Srbské vojsko před přesilou 
nepřátel stahovalo se do vnitrozemí a po něko
Hkatýdenním zoufalém odporu a hrozném strá
dání dostalo se v největším nedostatku a bídě na 
albánské hranice. Tam se končily cesty a odtud 
vedly jen horské stezky. Srbské vojsko tedy zni
čilo válečný materiál a zásoby a dalo se na pochod 
k jaderskému pobřeží třemi proudy: jedna část 
západním okrajem Macedonie, z Prizrenu přes 
Debar a Strugu do Elbasanu, druhá část z Ljum
kuly přes nebetyčné zasněžené albánské Alpy a 
třetí z Peéi vyhladovělou a nehostinnou Černou 
Horou, Oba poslední proudy spojily se v okolí 
Skadru a čekaly, že spojenci je převezou do fran
couzských kolonií v Africe .. Avšak spojenci od
vezli ze San Giovanni di Medua pouze nepatrný 
díl uprchlíků a vojsko bylo nuceno ustoupiti do 
Drače, neboť Lovčen již padl a Rakušané se blí
žili ke Skadru. Mezi Skadrem a Dračem prostí
rají se zvláště v zimě ohromné močály, cesty, 
kde totiž existují, jsou rozměklé a blátivé, mostů 
na řekách nikde není, krajina je pustá, divoká. 
neúrodná, což jenom zvyšovalo útrapy beztak 
již vyhladovělé a zbědované armády. Srbští vo
jáci a s nimi i naši dobrovolci snášeli hrozné 
útrapy, hynuli po cestě hladem, vysílením, růz
nými nemocemi i z'ákeřnou palbou albánských 
záškodníků, 

Ještě hůře vedlo se ubohým zajatcům, kteří se 
ubírali před srbským vojskem, upravujíce cesty a 
přechody v bažinách. Místy kráčeli bez dozoru. 
Byli to Slované, kteří z vlastní vůle utíkaH, volíce 
raději hroznou cestu pustou Albánií, než aby 
znovu padli do rukou černožlutým katanům, 
Živili se jak mohli, často tím, že rozbíjeli 
zdechlým koním lebky, vybírali mozky a sy-
rových jich požívali. . 

Vojsko hromadilo se v okolí Drače, kde je té-
měř každodenně pronásledovaly nepřátelské 
aeroplány, házejíce bomby do města i do táborů. 
Z Drače odvezli spojenci asi 40.000 lidí na ostrov 
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Korfu, ale hlavní clíl vojska musil se ubírati až 
do Valony. Z boj ů V Dob r II cl ž i. 

Srbské ztráty byly úžasné, jenom v močálech 
na řece Voj uši zemřelo 30.000 nováčků od 15 do 
17 let. Naši zajatci byli dopraveni db ItaHe a 
jedna část do Francie. Tisíce jich zahynulo v Al
bánii a ještě na Asinari různé nemoci vyžádaly 
si zase několik nových tisíc obětí, takže z mo
hutného oddílu, jenž kdysi měl tvořiti první čes
koslovenské legie, zbyly jen nepatrné trosky. 

Zátiší netrvalo dlouho. Brzy po poledni začala 
se bubnová palba znovu. Tentokrát však se sou
středila hlavně na sousední rumunský úsek 
přede vSl Topraisarem; naše zákopy byly ostřelo-
vány jen jako mimochodem. Kde se na našem le
vém křídle jindy bělívala vesnička Topraísar 
s úhledným kostelíčkem, tam stál nyní těžký 
oblak černého dýmu, z něhož bez ustání zvučely 
~univé výbuchy granátů a šrapnelů. Přichystali 
Jsme se na uvítání útoku. Vybrané a pečlivě pro
hlédnuté krabice s pásy kulometných nábojů bul
harské Výroby, kořist z minulých bojů (o kterou 
jsme vždy sváděli my, kulometčíci, pravé půtky 
mezi sebou, komu se jí a kolik dostane), stály 
přichystány u stroj e. Za stroj em jsme číhali, 
brzo-li se objeví cíle, brzo-li vyjde nepřítel ze 
zákopů. 

Na Korfu s počátku prožívalo vojsko rovněž 
krušné okamžiky. V lazaretu, na ostrůvku Vido, 
umíralo denně 150-200 vojáků. Mezi nimi bylo 
také hodně našich hochů, jichž jmen se nikdo 
ani nedopátrá. Francouzi nemohli tak velký 
počet lidí řádně pohřbívati, zavazovali tedy 
mrtvé do pytlů, nakládali na loď, vyváželi kaž
dodenně na moře a shazovali do vody. Jakmile 
srbské vojsko trochu se zotavilo a reorganiso
valo, odvezli je spojenci na soluňskou frontu. 
Ze Srbska zachránilo se do ciziny asi 180.000 vo
jáků i civilistů, z nichž Srbové postavili armádu, 
která čítala na 60.000 pěchoty. Za dva roky ne
obyčejně prudkých a krvavých bojů, v nichž 
měli účast i naši dobrovolníci, klesl počet srbské 
pěchoty na 19.000 pušek. Srbové povolali na po
moc své vojsko z Ruska. Tam totiž již na počátku 
r. 1916 srbští důstojníci verbovali v zajateckých 
táborech dobrovolníky slovanské národnosti a 
koncentrovali je v okolí Oděsy. Podařilo se jim 
sestaviti 8 pluků pěchoty, tedy celý armádní sbor 
o dvou divisích. Do vojska hlásili se nejen Jiho
slované, nýbrž i značný počet našich krajanů, 
hlavně důstojníci, takže v některých plucích 
byla většina důstojnického sboru z českých lidí. 
Srbské divíse bojovaly v Dobrudži a pokryly se 
nesmrtelnou slávou. Tři čtvrtiny všech padlých 
důstojníků tvořili Čechoslováci a mnoho českých 
vojáků položilo tam svůj žÍvot. Dobrudžské 
pláně jsou zrovna tak naším hřbitovem jako 
Terron nebo Zborov. 

Obě divise dostaly ~e do Soluna. Druhá 
koncem 1917 a první počátkem roku 1918. Druhá 
divise vykonala cestu z Oděsy do Koly na mur
maňském pobřeží, odtud po lodi do Anglie a 
Francie, potom vlakem do ltalie a zase přes moře 
do Řecka. První divise odej ela přes Urál a 
Sibiř a dopravena potom po lodích kolem Číny, 
Ceylonu, Rudým a Středozemním mořem na so
lunskou frontu. V Soluně spojili se všichni naši 
dobrovolníci, i ti, kteří již dříve byH na macedon
ském bojišti, i ti, kteří právě přišli z Ruska, a 
společně ve dvou transportech vypravili se do 
Francie do československé armády v dubnu 1918. 

To je jen stručný nástin naší účasti v bojích 
za osvobození jihoslovanského národa. Teprve 
později, až bude shromážděn potřebný matenál, 
doví se naše veřejnost, jakou ohromnou práci 
vykonali v Srbsku naši dobrovolníci a pak také 
dostane se jistě zaslouženého uznání těm, kteří 
svůj žÍvot zachránili, i těm, kteří dřímou věčný 
sen v Dobrudži a na· Balkáně většinou v nezná
mých místech, namnoze bez pomníku a beze 
jména. 

F. KryštoF. Cestami odboje. lll. 
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Konečně vynořily se před nepřátelskými zá
kopy tenké linie pohybujících se bodů _ útok 
se začíná. Moje jediná strojní puška zarachotila: 
do posic topraisarských mohli isme bíti krásným 
flankovým ohněm, s boku, a také jsme plně této 
výhody užili. Linie nepřátel se zastavuje, trhá, 
útočníci zřejmě se kryjí před zhoubným ohněm, 
Objevují se nové linie na posilu, přenášíme oheň 
s jedné na druhou. Korekce střelby dobrá, 
neboť po několikadenním suchém počasí dopad 
střel ohlašuje se zvířením prachu na ostřelo
vaném místě. 

Nepřítel zpozoroval naši práci a snaží se ku
lomet umlčeti. Stankov však správně stříH krát
kými senemi, takže dým a pára, vycházej ící 
z pracující strojní pušky, nás neprozrazuje a 
maskování kukUřičnými stébly na zákopu nás 
dobře kryje. Z dopadu šrapnelů a granátů, urče
ných nám, je vidno, že není nepřítel si jist, kde 
stojíme; projektily jdou většinou krátce. A náš 
kulomet zasypává stále stejnoměrně řady nastu
pujícího nepřítele. 

Hlásí se mi voják Glogonjacj donesl vodu a 
novou zásobu munice. Divím se, jak mohl ta
kovou tíhu 'Pod osfřelem sem z Endže-Mahale 
dopraviti. Směje se, že našel ve vsi opuště
ného osla, že si ho k dopravě "vypůjčil" a prošel 
s ním až skoro do zákopů bez úrazu. Těší mne 
svědomitost a vynalézavost lidí; ale když mne 
prosí, aby směl s námi zůstati v zákopu a účast
niti se boje s puškou v ruce, nemohu vyhovět; 
posílám ho zase zpět s rozkazem, aby donesl 
aspoň dvě reservní hlavně od poškozených ku
lometů, nemohou-li býti ještě zaslány kulomety 
opravené; obávám se, že jediný kulomet zuřivé 
střelby dlouho bez reservní hlavně nevydrží. 

Zatím Vynořily se již útočné linie nepřátelské 
i před námi. Střídáme nyní ostřel boční proti 
TO'Praisaru s ostřelem frontálním proti nepří
teli na nás nastupujícímu. Vždy, když jedni 
jsou donuceni zastaviti postup a ulehnouti v ku
kuřičném poli, pouštíme se do druhých, kteří se 
zatím zdvihli k daJšímu postupu. V zápalu boje 
ani nepozoruj eme; že vlevo od nás Rumuni 
couvli, že se stáhl zpět do druhé linie i prvý 
pluk na našem levém křídle a že strhl s sebou 
i druhou rotu našeho praporu; že se stáhlo zpět 
i velitelství našeho pluku a s ním i rota kap. Go-

luboviée vpravo od nás; zkrátka - že v c,elé 
rvé linii naší jsme sami, můj kulomet, vehte~ 

Praporu Hadžié a prvá rota jeho prapo~u. All1 
~e ozorujeme, že se zvolna vytrá~~j~ po Jedynom 
z ~hroženého úseku jednotliv.í.yv~Jacl. ~ vec~r~, 
okolo páté hodiny, bylo nás pz jen aSI patnac . 
Bulhaři jsou již blízko, prostý~ ::~khn: d~zh
znáváme jednotlivé postavy v UtOClCIC. ra yac y' 

Binokl je zbytečný; kulom~t ,hrčí ~teJnomerne, 
pás patron za pásem problha stroJ~m, oprava 
střelby je zbytečným přepychem; ch~pu se tet~ 
. akés opuštěné, v zákopu pohozene rum~ns oe 
1 ušky, abych rozmnožil prořidlý počety,obrancu. 
~odobně již i major Hadzié a podporuclk ~urna 
střílejí z pušek jako prostí střelc1. "Junacl" ne; 
d . .. -křičí major a zbylá hrstka obrancu 

aJmo se , d y d bl'Y' 'ho se ne chrlí ohlušující střelbu o ra ,1~lCly y: 
přítele. Kdosi přiběhl zleva a hlaSl, ~~ se na,sl 
stáhli a v zákopech že již jsou ~u~~an . .,To Je 
jedno -, poslal. jsem pro po~tlu -:- odse~~ 
major a zase zuhvá obrana n~s,eho ht~~P~. Pou 
kračuje. Proběhl za mnou vOJ.ak, ke a lb ť 
pušku. svoji už nemůže udržeh v, ru ,ou, ne y o a 
d

y y', pažba se vzňala od rozpalene hlavne , 
revena B lh v' 1· v, "Y u dra 

doutná řeřavým uhlem. u an eZl JIZ -
t v • ch překážek před naším zákopem va . pod 
uhlYejícím ohněm strojní pušky neoq.vaZUjl se 
zdvihnouti hlavy. 

Naše dělostřelba už dávno nestřiH, n:př~~,:l 
"v v časných hodinách odpoledních se ,J?nb~lz~l 
~~k, že naše artilerie, stoj ící v ~ělké ~.zlabme, 
nemůže ho ostřelovati, poněv~dz byv dnve ~oz: 
bíla naše zákopy. Tří čtvrti na sest vec~r ~ 
1 sklání se za obzor - náhle rachot stroJll1 

s ~ke umlkl. Přiskočil i sem ke ,kulometu -
p. ě; nepřiléhá, krček vystřelene p;'ltrony se 
~~;hl uvázl v hlavni a překáží vsunuh nove J?a: 
tron;. Kulomet nepr~cuje.'. n,a rychl~ kdst~an::~ 
vady není pomyšlell1 a Jme hlav~~ vhm':, 
za ucpanou nemáme. Zle! Bulhan, neo r~zo
vaní už deštěm kulí se zdvíhají k posledn:mu 
útoku. Oznamují majoru, co ~e stalo i mUS1;n~ 
couvnouti. Stankov ještě se dvema mn~ .z~ylyml 
vo'ák (tuším Babiéem a Mančuem) hodili s~~ulo-

J t ~ záda sebrali zbytek patron a upalup ,spo
~~a~í chodbou zpět. Za nimi hrnou se zbyh ~.o
!. . do těsné chodby. Zahlédl jsem kap. Pamce, 
~akl bezradně stojí u vchodu do úzké chodby, 
l~eplněné lidmi, s nemotornými, tl?,moky na z~: a h kteří se jen zvolna prodlraj1 na~a~. Nas 
z:ko~ je již prázdný; až je člověku lít? J~J opubs-
t 't' o tak dlouhé době zde ztrávene, Jako y 
IIp Al b' '? Před za-opouštěl milý domov. e co ~..Y~: 'v, , h Bul 

ko em z pole hlučí divoké "ura u .OCICIC -
ha~ů spoj ovací chodbou uprchnouh nelze; Bez 
dlouhého rozmýšlení vyskoči~ jsem z,; zak1pu 
ven do širého pole a závodm rychlosh hna ~e 

Vt k v, druhé linii. Za mnou prasklo ne-
zpe naSl d t bYV' , h hlédl 
kolik výstřelů, ozval se us~ eZ!Clc: o 
jsem se po očku a zahlédl;, ze ;naJor, Jřho ~~
. utant Burna a kap, Pall1c nasledova t, me o 
J říkladu, volíce raději otevře:r:~ P?l.e. k ustupu; 
~ež přeplněný zákop. ~u~ha,r1 pahl\ta ruk~h~ 
. k honě ale na sfesh nezasa 1 • 
Ja ? oTY h s· '5'00 kroků k druhé naší linii uběhh 
z nas, ec a ák y' h kteří se 
jsme mžikem, prošli za z' op naS1C I 

ihned připravili na uvítání :P.ostup~jících Bul
harů. Na chvíli zavládlo kraJm~u hcho.

v 
Pouze 

jakýsi opuštěný šrapnel prska nes~~l':, do 
vzduchu kdesi opodál. Soumrak se sklanel na 
širou, zmlklou pláň. . 

Je po boji. '1 d 
žádám majora Hadžiée, aby mne propush o 

Endže-MahalYi chci zrychliti správku kulom~tu 
a přinésti ještě v noci aspoň je.d:n. do Pks1le. 
Ježto j sem zde nyní sám, bez hdl 1 bez . u 0-

metů propouští mne s podotčením, abyc~ Sl po
s íšii a brzy se zase obj evil. S r?stouclm sou
~rakem spěchal jsem plání ke VSI. Za mno~ ~e 
. eště ozývala krátká, zuřivá přestřelka; zvedel 
}sem později, že se to podpor. KOPdI.~če:h!t sk 
svou rotou vrhl ještě jednou na bo a ovy u ~. 

roti Bulharům, aby zachránil ruskou bat~r~:, 
která se nyní, ústupem pěch?ty na d:-?hou hnu, 
ocitla nechráněna před námI j a zda;:1l? se mu, 
dělostřelectvu bylo možno zatím vyvezh ~ oh:o: 
žené posice děla, o kterých již byly opravnene 
obavy, že jsou ztracena. v v' kd 

Do vSl vrazil jsem za tmy. Ne;redel ) sen;. e 
náš ohoz*) stojí, ježto se denne pod ostre}em 
nepřátelské artilerie stěhoval s míst~ na m~~to. 
Běhal jsem tedy od jednoho t~b~roveh~ oh~lcku 
k druhému, ale neměl i sem štesh, r:achazeol 1 s~m 
různé dělostřelecké obozy, vozatal~::':o ruz~ych 

v' h pluků a nikdo mi nedovedl nCl, kde JSou 
naS1C, v vt V t' mne 
mo' i lidé. Konečně se prece s ~s 1 na v 
u~r!álo objevil jsem část vozatajstva nase~o 
pluku, 'kdesi daleko za vsí, a tam setkal s~. na
hodoli se šikovatelem našeho obozu, T?mlcdm. 
Měl s sebou dva sedlané koně a tak konmo v o: 
razili i sme rychle do vsi }pět, k~e v polozb~t~~e 
chalupě byla zřízena nase zbroprn~ a na,v vore 
stály naše muniční povozky. PřI sve~le sVlcky,k"~ 
zbro'mistrem a několika ochotnýmI pomocm y 
d l' J. me jakž takž do pořádku dva kulomety. 
P~~i:adž se mi střelmistr (nišandžijak Sthl~01 

o únavě a nervovém napětí dn~~ního y ~e. as! 
~emocen a šest lidí jsme ztrahh ranenyml Ubl.
tými, musil jsem sestaviti obsluhu. obou ~ulo:netu 
do osledního muže znovu; byl Jsem ra?, ze se 
mi idařilo vybrati deset lidi skoro vesmes z do-
savadních neřadových. T' 

K půlnoci byla práce skončena i vyraz1 1 J.A:.e 
ze vsi do temnot, znovu do plání s~ěrem k. y' : 

v' Na bojišti bylo mrtvé ticho. Nlk~e ,an! zl,:e :t':l. Konečně potkali jsme dva osamele d,usto)
n&ye: v temnu se mi zdálo, že jede,n z ll1ch J4e 

, M' ., hl" se a ptám se po . plukovník lb:oVlCj :'ls1m .' d ' EdU-
luku, 3. praporu. Prý JSou v p~SlCl ~ eSl, U 

eioj (vesnička několik kilometru na J1~oza[at O! 
IEndže-Mahale). Obracíme se tedy ~pe~ dYc Ma 
se vrátili na vyozoyou .ces~uh' dedou':l k p~tk:;ám; 
hale do oznacene VSI; na o ou vs~ . y rávě 
jakéhosi ordonance, který nám oznat;111

t
':h1 PJ' eště 

. d d 4 luku pluk ze se v nOCl s 

~~:,:"::hn~~!M.h!t~!·~'=ulikí;~ pi!~~ 
~ernou nocí do pláně, k starým :u~ux:~ ym za-
k o a tam jsme skutečně zasbhh nas prapor. 

opum, , Hl' , ůJ' příchod ma
Jedna hodina v nOCI. asun sv v' ll' jsem 
joru, který mne nevrle odbývá. nepnnes - 1 

*) Trén. 
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nové k1!lom~tYI s těmi starými že jsem si tam 
mohl zustah, takový brak že není k ničemu 

K ránu připojil se k nám ještě jeden pr~por 
1. pluku, prap~r. majora Toskiée, Stojíme zde 
v zaloze po cely den. V koutku zákopu slezlo se 
ná~ n~ko!ik Čechů - Šatava, Váňa, Doležal, 

. Kl~es ~hto ~:,a 0:1 1.,pluku) a já - debatujeme 
o slt}lac~, Nasl vehtele zachovávají o celkové si
tuaci ta],uplné. ,m!čení, zajisté odůvodněné,· aby 
nepoplas:l~ vOJ ak?, f\.1e. podle jednotlivých pro
blesknuvslCh zprav Je sItuace velmi zoufalá Ru
munské části byly na našich obou křídlech 'silně 
zatlačeny, dokonce již i osada Bulbul.Mik den 
cesty v našem týle, je pod ostřelem nepřátel
ského , d~l?střele:tva, Fronta podle všeho je 
z rovne hme zatocena do podkovy, v jejímž nej
vysunutěj šímo míst~ stoj íme my a po našem 
boku dosud Jen malo couvnuvší 61. ruská divise 
(s níž jsme spojeni v "expediční korpus"). 

Den v zákopu prošel poměrně klidně. Slabý 
~?časný v~střel t~žkou dělostřelbou bylo jediné: 
Clm nepntel pro) evoval vůči nám svoji činnost. 
Patrně sbíral síly na další útok. Teprve k ránu dne 
8. října (21. října 1916 podle našeho kalendáře) 
příš~l nám, rozkaz obsaditi linii v protažení 
okraje vesmce Endže-Mahala. Zákopníci naši na
rýsovali, rýčem trac;:u zákopu, ale nestačili jej 
vy~opati. V ranním šeru pouštěli jsme se s ho
re~nou rychlostí ~a:ni do kopání zákopu j ale 
malo platno, nebyh Jsme zakopáni do země ještě 
ani po kolena, a již byl bílý den a bulharská ar
tilerie brala si nás pěkně za cíl. 
Krčíme se do mělkých zákopů a připravujeme 

se.k boji. ~řichází však rozkaz nepouštěti se do 
bOJe a po Jednom, neznatelně, odesílati vojáky 
nazad za plochou výšinu v po?:adí vsi Endže
Mahala, kde se části shromáždí na lepši obranné 
lin~~. Odesílám tedy každé čtvrt hodiny jednoho 
vOJ aka s municí nebo částí kulometu za ves 
Když už však mi zbýval pouze jediný s těle~ 
k}llometu (bez podstavce) a jedinou krabicí mu
mce, byl rozkaz odvolán. 

:rě~~á ~rtil~rie hýří granáty do vsi i po našich 
prlmlhvmch zakopech. Ve vsi hoří i řada stavení 
č:rný dým stoupá hustým sloupem k obloze. Z~ 
z~clonou dýmu stoj í ruská baterie a zuřivě pálí 
ra~u , za r~nou, až se, z~mě otřásá. Za mým 
~elkym za~opem staVl Sl úkryt kap. Panié -
Jsem zas, Jak obvykle, v úseku jeho roty' -
z~k?p j~ho je mnohem hlubší, neboť dovedl' při
m,eh sv~ho sluhu, a ordonance k tisHovné práci; 
zao~op Je tak bl~ko,. sotva 2-3 metry .. že si 
m,!zen;e vypomoct cIgaretami, aniž opouštíme 
sva mlsta. 

Ze zákopu mám výhled do mělkého úvalu, 
táhnoucího se ke vsi Edilkj6j. Vidím, jak se ne
přátel~ké tlupy v drobných hloučcích přibližují 
ke VSI; zatím se ve velké vzdálenosti obávají 
po~~.~ělo~~ř~lecké!t~ ~hně. Pak vnikají do vsi, 
nym JIZ naSlml opustene ... Brzy objevují se již 
střele~ké řetězy, vyStupujíc~. ze vsi, a posouvají 
se ~pr,:d, zan~dlouho JSou J1Ž na dostřel pušky. 
Nase zakopy JSou poloprázdné, rozkaz co dělati 
nepřichází žádný. Náhle smýklo mno~ cosi su~ 
rc:vě v~a dno zákopu, ozval se ohlušující výbuch, 
az USl zalehly i mám plné uši, oči, nos a ústa 
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pís~u , a hlíny; zdvíhám se rychle, protírám oči 
a dlV~ se, c,o ~,e stalo. za mým zákopem zeje 
v zemI.cerstvy, slroký, trychtýřovitý otvor' ještě 
se z něho kouří ... "Paniée ubilo _H blesklo mi 
hlavou, ale v tutéž chvíli objevila se s druhé 
strany nově vzniklé jámy hlava kapitána Paniée 
oklepává si hlínu s vousů a obočí a diví se: 
"Doktore, jsi živ?" doprovázeje svůj podiv ja~ 
dn:o~ srbskou kletbou. Granát udeřil těsně 
prave do prostoru mezi naše oba zákopy. 

Panié odeslal již dříve ordonance k veliteli 
p:rapo~u o další rozkazy, ten však se nevrací. 
~tahuJeme se tedy spolu s Paniéem a se zbylým 
v?semy,kulo:netu (bez podstavce mohu v nejhor
Sl~ pnpade také stříleti) podél zákopu blíž ke 
VSI, v~~ych?.~ moh~i, až dojde rozkaz k ústupu, 
pouzlh honcI vesmce za záclonu aby . v . t 

b 1
• ,nas us up 

?e y zpozorovan nepřítelem. Odtud přihlížíme 
la~, zvolna, .kr~~. za krokem, opatrně se posou~ 
Va)1 od EddkJoJ nepřátelské řady, zdržované 
v postup? p0}1ze občasným ostřelem naší dělo
shelby, Jez

v 
Jako drak chrlí oheň na všechny 

str~my. Endze-M~hala hoří jako obrovská pocho
d:ni ~o pra~kaJícího požáru bije nepřátelská 
delostrelba ranu za ranou a z požáru neúnavně 
odpoví~~ rusy~á baterie. Na ohořelé, doutnající 
Zdl stOJI vzpnmen ruský důstojník s dalekohle
dem:, :uce. a přese všechen rachot trhajících se 
gra~at? a pra,skot požáru občas zalétá až k nám 

b
zvucny hlas Jeho komanda a jeho baterie bije 

ez ustání. Molodci! 
Pan!é je. už nervosní, kleje vybraným způso

bem, ze neJ ~e rozkaz, co vlastně dělati. Odejíti 
bez rozkazu Je nebezpečno, může znamenati sice 
p.ochv~lu, že dovedl samostatně jednat v dané 
~~tu,acl, ale m~že t~ž znamenati válečný soud. Za
~~n~m se smlrovah s myšlenkou, že z této kaše 
Zl":! n,:~l,:~eme. Zamlouvám si od Paniée pro 
ne]hOrSl pnpad revolver (sám jsem zbraně ne
mel) j reVIduji kapsy a ničím všechny lístky z do
mc:va a vod známých, které mne došly polní 
postou az do zákopů, trhaje je na droboučké 
k?usíčkya zašlapávaje do hlíny, aby nikdo podle 
mch nemohl zjistiti, kdo jsem. 

Pod dý~em hořící vesnice pozorujeme - už 
bY,lo pozde odpoledne - na východě na levém 
kndle, .~~ ~zu;nlar:m, jakýsi podezřelý pohyb 
ustUt:U)1Cl ~~sh nase ne~o snad útočící nepřá
telske. Posllame tam SPOJkUi tentokrát vrací se 
brzy zpět se zprávou, že· se celá naše dosavadní 
fr~nta stahuje k ústupu. Dal jsem znamení 
svemu poslednímu "věrnému", ŽivovÍ Kjurskému 
aby popadl poslední kusy našeho kulometnéh~ 
o~dělení a běže1. ~anié poslal vzkaz svým· zby
lym po ordonancovl a nyní hleděli jsme nepozo
rov~ně dost~hnouti vsi. Ve vsi, v žáru hořících sta
vem,v bylo Jako ve výhni; občas do té spousty 
;ahucel s dunivým třeskem granát... Proběhli 
J~me vsí; zákop, kde mělo býti naše praporní ve
htel~tví, ?y} již opuštěn, r~ská baterie, jež do
nedavna Jeste byla zde v čmnosti, také již zmi
zela. V šeru čpavého dýmu se mi kdesi kap. Panié 
ztratil, zato na konci vsi jsem se střetl s Váňou. 

Nepřátelská artilerie pozorovala náš ústup a 
pr~ná~ledovala ustupující zuřivou palbou arti
lene. Srapnely se rvaly nad hlavami, rozprsknuté 

jimi kulky vířily prach polí vůkol nás, granáty 
se trhaly mezi námi. Chtěj nechtěj pustili jsme 
se s Váňou do zuřivého běhu a běželi, běželi, .. 
Sykot a výbuchy šrapnelů za námi neustávaly, 
každé chvíle mimo nás švihly kuličky nebo 
s hvizdem proletěla zátka, r:np<;>mínající kl~: 
divo, nebo těžké pouzdro pro)ektdu. a dopadsl 
k zemi, ještě žertovně si poskočila, jako by 
s námi chtěla závoditi. Zoufale jsme, udýcháni, 
napínali poslední síly k běhu; nic platno, šrap
nely i. granáty nás stále dostihovaly. Byl to ne
šťastný optický klam domnívati se, že za Endže: 
Mahalou je návrší, za nímž budeme ukryti 
zrakům nepřítele. "Návrší" byl jen okraj plo
šiny, rovné jako stůl; nepřítel nás viděl stál~ a 
mohl nás pohodlně pronásledovati střelbou, Jak 
daleko mu děla nesla. 

Uštváni dorazili jsme k okraji vsi Ebekjoj. 
Moji kulometčíci zatím již sami zakopali při 
okraji vsi oba kulomety do improvisovaných 
hnízd a uvítali mne s ne!íčenou radostí. Zde jsme 
byH zatím z dostřelUj plukovník Mitrovié obešel 
naši zatímní linii, pochválil, že jsme se dobře 
drželi, a dal jednotliVým velitelům rozkazy. Podle 
nich opouštíme zatím zaujaté posice, seřaďujeme 
se v pochodový proud a ustupujeme na sever. 
Náš prapor však zabočuje brzy poněkud na 
západ, rozvinuje se znovu proti nepříteli v arriere
garde (záštitnice). Za námi a vlevo od nás dýmá 
hořící vesnice a s rostoucím soumrakem objevují 
se žlutě svítící pruhy hořících osad na obzoru 
a rudá záplava na obloze. Odkudsi ozvala se 
střelba a dešť kulí přenesl se přes naše hlavy; 
patrně jakás drzá bulharská hlídka nás zpozo
rovala. Major posílá jednu četu, aby je zahnala. 
Po krátké přestřelce bylo zase ticho. 

Znaven ležím v niělké polní brázdě. Stmívá se 
kvapem. Projíždí mimo nás štáb pluku, s ním i ve
litel kulometného oddělení, por. Lujak, vidíme 
se zas jednou po delší době, oba živi a zdrávi; 
na můj dotaz prozrazuje, že v noci budeme ustu
povati na sever. 
Před půlnocí se zdvíháme na další pochod. 

Moji lidé již sotva vlekou těžké součástky kulo
metného oddílu na ramenou; jsem proto neoby
čejně rád, že nám přijely vstříc naše povozky. 
Naložili jsme vše, i lidé nasedali na povozky -
ač to jinak bývalo přísně zakázáno. Zanedlouho 
jsme zastavili k oddechu. Major Hadžié mne 
pozval k sobě na večeři - (to bylo neobyčejným 
vyznamenáním!) -přijal jsem rád a vděčně, 
neboť jsem- již druhý den neměl pořádně 

. v ústech i kus chleba, špeku a sýra na stanové 
. plachtě, prostřené na zemi, zdálo se mi králov
skou tabulí. Noc ztrávil jsem krásně - na seně 
v povozce, v teple pod plachtovinou; zapřažený 
kůň mne míle houpal, občas pohodiv hlavou 
nebo přešlápnuv s nohy na nohu. Tak krásně 
a měkce iako v kolébce nespal jsem již dávno ... 

Dr. J. Čermák: Věrnost za věrnost. Čechové v srbské 
divisi v Dobrudži v r. 1916. 1921, 

Rozkaz generála Živkoviée 
ze dne 29. dubna 1917~ 

... "Při vystupování mnohých důstojníků 
bratrského nám českého národa ze svěřeného mi 
armádního sboru a přeložení jich do českoslo
venské divise, povinen jsem na rozloučenou s nimi 
vysloviti bratrské díky, jichž svojí přesnou 
službou v tomto armádním sboru plně si byli za
sloužilí. 

Důstojníci Češi! 
Jak hluboce lituji, že opouštíte náš armádní 

sbor, v němž zlatým písmem a svojí krví zapsali 
jste jméno Čechů, tak upřímně se zase raduji, že 
odcházíte do divise svých rodných bratří, kteří 
s otevřenou náručí očekávají vašeho vojenského 
umění a vašich zdatných paží. 

Srbský národ se svými jihoslo
van s kým i b r a t r y Ch o r vát y a S 1 0-

vinci nikdy nezapomene vaší bra
trské účasti v našem společném 
b o i i proti tatarským Bulharům a hunsko
teutonským Maďarům a Němcům. On nikdy ne
zapomene, že jste hodnými potomky velikých Slo
vanů, mučedníka Jana Husa a nepřemožitelného 
českého borce Žižky. Žár hranice Husovy a Jero
nýma Pražského vrhl oheň ve vaše srdce a tam 
vzbudil touhu po osvobození a nesmiřitelnou ne
návist k odvěkým tyranům Čechů a Jihoslo
vanů - Rakousku a Německu. Ten svatý plamen 
na počátku rakousko-uherské vojny, vedené 
proti bratrskému vám Srbsku, vybuchl v neuha
sitelný požár v srdcích pražských pluků, které 
ukázaly svoji českou pěst lhavému Habsburku 
s výkřikem: "Č e s k é pIu k y n e bud o u 
pro 1 é v a ti k r e v s v ý ch s lov a n s k Ý ch 
br a tří Srb ů!" 

Srbský národ nemůže nikdy zapomenouti toho 
svatého ohně potomků Žižkových a obou Pro
kopů, t a k j a k o a nit o m u t o arm á d
nímu sboru nevymizejí z duše oběti 
s 1 a v n Ý ch d ů s t o i n í k ů Čech ů, k t e ří 
n a o k r v a ven Ý ch plá n í ch Do b rud ž e 
položili drahocenné životy za 
s v o bod u Jih o s lov a n Ů. 
Louče se s vámi jako váš dosavadní velitel, 

prosím vás, odevzdejte ode mne a mého armád
ního sboru bratrský pozdrav všem Čechům a též 
moje hluboké přání, aby za vítězného hla
holu písně Žižkových Táboritů 
"K d o ž j s t e b o ž í boj o v n í c i" - n a š e 
bodáky společně probily cestu 
s v o bod y pot r u pech něm e c k o-t a
tar s k Ý ch hor d! 

Šťastnou cestu, bratři! 
Velitel, čestný pobočník Jeho Veličenstva 

krále, generál Ž i v k o v i é. Adjutant poručík 
S met a na." 

Za svobodu. 1. 

545 



d) I ta I i e. 

Zřízeni naší armády v ItaZ" z t, 

Vy~ofil )kem již, proč situace v HalH bylo 
rsy.; o Oglc y, politicky i vojensky kolem d 
, u~?ra 19,18 úplně zralá k poslednímu krok~ 

Š na~lch vOjenských věcech. Odpor kladl dosud 
t1~kn:o, ~le vnitr~politický i mezinárodní ná
"h 1 a net~ ve vece ch rakousko-uherských a 
Jl os o,va~s ych v byl v únoru a v březnu 1918 
t,akovy, ~e, zasvecencům bylo jasno, že ustou ' 
~~tlP dmlit,ers~é~lO, předsedy Orlanda před ~L 

v,e 1, ovo aVajlClml se "politiky národnostní" 
Pl?ph'avy pro římský kongres, agitace v novi~ 
nac a v v v parlam_entě pro dohodu s Jihoslovan 
~ konecne akce Stefánikova vedly Sonnm' ~y 
nm k tom b d o a my:>-
k

, h u" a y z uvodů především taktic-
yc ustoupIl v naší věci kde It l' , 

P
vO , V t' 1" ,a le nemusda 

I 
n~ase 1 po lhcké oběti; dal tak doklad v,, 
tahe k potl y " o pnzm , . acovanym narodům a odmítl činem 
vyt~y" Ja~oby ltalie nebyla ochotna k 
vedhve narodnostní ťh b b e spra-
Také v'kl d F ,a pro 1 a s urské politice, 
Z pn ~ r~ncle u něho patrně působil. 

ato mohl hm snaze setrvati na své linii k J'h 
slov:-~ům, kde běželo o upuštění odváž ' hl ?
d~ku l~alských, mohl se dále držeti sv~h~ l~:: 

ynskeho paktu a nevysloviti se zatím "h 
sl~v~nsk~ sjednocení. Odzbrojil tím as~~~ J: ,0: 
tecne sve odpůrce. cas 

Tak si vykládá v S . 1918 kd v , ~ zf~e,nu onmnovu v březnu 
, yz s mm ste amk začal jed ť 

leni naší armády, :Řekl 'sem 'íV v na ~ o povo
otázce se řídil dl h I v J z~;e S?nm~o v naši 
k' 'S d' v ou o predevslm zreteh taktic-
TY~~' ou 1m, ze tomu tak bylo i v březnu 1918 
~ o Jmak nezmenšuje zásluhy M štef' 'k . ~ 
svou akcí, svými důvod " v, ~m a, ,lenz 
osobně získal S ' y,s bvym pn~ym vhvem 

cl 
onnma, a y povohl ve sve'm 

oporu, 
Štefánik vida v . k' . . b " , t S .' J a em vmtropolItickém 

k Ojl Jes onmno, nepůsobil na 'Consultu ť 
S em ,a paUrlak~ente~, šel osobně na OrlandalS~ 
Fonm~a. azal JIm dekret naší arma' dy ve 

ranCll pV dl V'l .. v, , re OZl )lm naše francouzské statut 

k
a ~adal podobnou organisaci i v Itall'!' Nvk IX 
rat zrně '1 o ' l' N' ' e o 1-

já v v,, m l~~~J pan. eJdříve usiloval, tak jako 

zajat~~~~o naši ~r~ád~Yv:í~~~~~a~aěkjší počet 
mu po vel . bt'V , h ' . onec se k ' ml o lznyc Jednáních podař'l ' 
"ťo s~b F v l~tě 1918 i odeslání 850 naš~ch ~~~ 
Ja vU o r,ancle. úspěchem pro ideu s'ednocení 
d::;t~k vOt~kh dby10 ,P?z?ějŠí poslání J několika 

naSlC ustoJmku z Francie do ltalie. 

Druhý pl~n byl y~žnější. Uvažoval, zda b 
~f?yIo mozno. dO~lC~ sná~e souhlasu italsk~ kd? s orgam~ovan,lm nasí armády v Halii, 
k y y b~lo nase

o 
vOjsko z Francie přičleněno 

It pťmocnym sborum francouzským, poslaným do 
~ le na pv~moc I?o Caporettu, a pak do lňo

va~t r nas~lh 'zaJatců_ v ItaliL Nevím př~sně 
vy,~ a- 1 mys enka od stefánika znovu po . eh~ 
pnJe~du do v ltalie, či od italských úřad o y: 
l~hl' ze by ~~efán~k byl s ní souhlasil aU'že <: 

la na pocatku Italským vojenským činitelům. 
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do~!istil jseh t~tiž, že toto řešenÍ. generál Ca-

vál~;n;~:r~J ~: Ve:!~il;s.let:ho l:áls~u Nejvyšší 
neral Glardmo návrh s mal b v pce, ge
val dne 24 " v, 0t; o menou opako-
sláni našI' ch' ufnora 1918

k
, zadaje především ode-

rancouzs ých v "k o d I r 
ministerský předseda Orlando)a u bY o ta le, a 
znovu naléhal v d' , ~, Vy reznu 1918 
ské vlády o 't:~:a Ul~ Sl vYJadrení francouz
vlastně znamenal o ?avrh;.t, Tyto návrhy už 

It 1
" . v v y, ze otazka našeho vOJ' ska 

v a 11 Je rozresena, . 

na š::!í~~k n ~ěl Phdo;?ý plán, patrně· nezávisle 
mluvit s ní~vr~lc,' h ap d1slem ~eměl přpežitosti 
bl' -, mc. o e vsech známek ne-
yo s mm v Rlmě jednáno o drVl'VeVj'sY1'm ' , , t' , , h C d mlCla lV-

d~m navr ,u, a orZ:0vě, o krocích generála Giar-
ma a mlmsterskeho předsedy Orlanda . Vt 

tat,? otáz~a se napřed projednávala je~ Jx:.:~ 
obet;na ".l~~ami, italskou a francouzskou potom 
myezl VvO) a y, ,,!e Versailles a pak tepr:re b la 
predlozena uredně přímo v P v'v' v' Yk 

k t
'V, N' d anzl mne Ja o 

se re an aro ní. rady k vyjádření. ' 

Postav~l jse~, ~e tehdy proti tomuto řešení 
~~kd1 t;nelo byh ~ed~os,tranné a bezpodmínečné: 
k u 1 Js~m, ze! Je-ll sItuace taková, ltalie na-

onec nam vOjsko v každém v, d v , 
Pol~žil jsem jako podmínku, ab:~;it:1i:~:~~l: 
zavvazvala, ~~íve než bychom dali souhlas k t~kov: 
zmene naslCh voj ensky' ch pla' nu o v , d' k d' ., v ' ze nam a 
Jin~ir?SlCl vsecky ~~še zajatce na svém území. 
h t i~em byl p;ot~ mtegrálnímu provedení to-

o o panu, pokladaJe za nezbytné aby na f 
couzské frontě zůstala aspoň v' t' v h ra~
ska' bIt v " cas nase o vOJ-

I ' ~ o prec~ Jen 1 ve Francii pro naši di
p omahc~ou akCI argument nejzávažně'v, M' 
to orgamsace a výcvik naší arma' dy v

lS1
F' lm~ 

na V'tk bv' e ranCll ,zaca, u rezna při vysokých požadavcích 
l'l!enskeho v~lení francouzského nebyl tak da-

l:a f~o:~J va~t tld~y už mohly býti poslány 
v d vl' " o o e s generálem Janinem od-

~1;: t:dl:n;,:dí.tomto smyslu generálu Fochovi. 

, Jednání, které štefánik započal ke konci 
unora~ vevdlo do 10. března aspoň k těm v'
~~1kdm, ~edznal dobře stanovisko italské vlád~, 

e o, te O?y rozhovory s Orlandem, SonnÍ
nem,. Blsso1ahm, Diazem, a byl přijat králem 
Son~mo mu vyložil podrobně své dva dO d' 
prob povolení naší armády: uvo y 

1. Důvod humánní' Ital" o v V't"l • le nam nemuze zaru-
Cl 1 ve va ce konečný úspěch o v 'v přijímat obětí lidí kt y, d a nemu~e tUdlZ 
'etí h ' .' en na to, padnou-h do za~ 
J "mko , ou byb popravování za svou účast ve 
vOJens e revoluční akci. 

2, ,I~~lská :vl~da má obavy z rakouských re
p~esalll ,prob Italským zajatcům. Tento důvod 
ml ~onnmo uvá~ěl už v září, naznačuje mi tehd 
ta~e tVOdu Sk~PSl ke konečnému výsledku válki, 
Š ~ ~n o sa~ celkem souhlasil při jednání se 
~efamke:n ,s Jeho . požadavkem; Diaz byl oli

~~~Ytkdrz(elrY~ VOjensky měl některé techJcké 
. y o hze Jazykové, obavy z deserce. 

~pionáže a.td.). Nakonec bylo dne 9. března 
u italského nejvyššího veleni bez udání podrob
ností oznámeno štefánikovi, že otázka bude 
předložena nejvyšší radě ve Versailles a tam 
řešena. štefánik mne v tom smyslu zpravil 
o věci. V té době se také vážněji roznemohl, 
takže dne 21. března mne žádal, abych hned 
přijel do :Říma a s ním dokončil tato jednání. 
Byl jsem však tak zabrán vojenskou prací v Pa
říži, přípravoU římského kongresu a otázkou 
přepravy našich vojáků z Ruska do Francie, 
že i sem odjeti nemohl. 

Tehdejší odkaz naší věci na vojenskou radu 
ve Versailles, Štefánikovi oznámený, vztahoval 
se na výše uvedené návrhy Cadornovy a Gíar
dinovy. Vysvětloval jsem si to tehdy míněním 
Díazovým a Orlandovým, že společné rozhod
nuti Spojenců ve Versailles spí.še než přímé jed
nání s námi umožní Sonninovi dáti souhlas s naší. 
vojenskou akcí. Dne 16. března 1918 se po prvé 
na mne obrátil generál Weygand s dotazem, 
jaké by bylo stanovisko Národní rady k ode
slání našich francouzských vojáků do Italie. Dne 
22. března na novOU žádost z :Říma podal mi 
dotaz oHciální,*) Jak jsem právě uvedl, ani ge
nerál Janin, ani já jsme projekt nepokládali za 
politicky vhodný a tehdy vojensky řešitelný. 
DaH jsme, jak výše pověděno, odpověď zamí-
tavou, 

mu pomohly do té míry, že v prvních dnech 
měsíce dubna měl svolení Sonninovo zajištěno. 
Když jsem přijel po 1. dubnu do :Říma, abych 
se zúčastnil kongresu potlačených národností, 
oznamoval mi štefánik, že italská vláda dává 
souhlas s plánem a že běží už jen o tekstovou 
formu dokumentu, v němž by to bylo vyjádřeno. 
Shodli jsme se se štefánikem, že já se budu 
starati o věci kongresu, on že bude pokračovat 
v jednání o tekstu dohody, 

Tento tekst byl koncipován celkem podle 
obou našich francouzských dokumentů, dekretu 
o armádě a jejího statutu ze dne 7. února 1918. 
štefánikovi se však podařilo dostati do tekstu 
některá další precisování a hlavně dostal sou
hlas s tím, aby do tekstu byl dán výslovně ná
zev konvence mezi Národní radou a italskou 
vládou, což znamenalo politicky o krok více, 
než bylo dosaženo v našich statutech s Francií, 
i když obsahově a politicky naše dohoda 
s Francií byla úplnější. 

Před svým odjezdem z římského kongresu 
projednal jsem se Štefánikem znovu všechny 
otázky další organisace, různá znění tekstu 
smlouvy, které vláda přijímala nebo odmítala, 
a další plán.y s naší italskou armádou, Právě 
v době kongresu přijel z Ruska do Italie ka
pitán Šeba, jehož nám poslal profesor Masaryk 
speciálně pro organisační práce v HaliL Pod 
vedením Štefánikovým dal se hned do vojenské 
práce. 

Hned potom, dne 26. března, dostal jsem první 
zprávu z :Říma, že italská vláda naše stanovisko 
přece jen příjme. Na námitky, jichž se mu do
stalo, podal štefánik Sonninovi a Diazoví kolem 
20. března podrobný zápis o našich přáních, 
v němž vyložil, co jsme dosud v boji vykonali 
a co pro naší organisaci naší armády učinili již 
ostatní Spojenci. Dále probíral námitky Son
ninovy proti zřízení československé armády 
v ItalU a podrobně na ně odpovídal, užívaje tu 
se zdarem své skvělé dialektiky. Konečně žá
dal, aby část zajatců byla poslána do Francie, 
z druhé části aby byla utvořena vojenská orga
nisace v Halii, a to tak, že by část zůstala 
určena pro práce v druhé linii, části však že 
by přece musilo býti použito jako jednotky bo
jující. Organisace jejích by byla provedena asi 
tak jako v naší armádě ve Francii. 

Svůj zápis končí štefánik politickým výkla
dem o důsledcích tohoto řešení a o významu 
zřízení samostatnéh,o státu československého."*) 

Praktické návrhy na organisaci našich pluků, 
které štefánik učinil italské vládě, byly zcela 
obdobné tomu, co isme právě vykonali ve 

Politické jednání štefánikovo o armádě trvalo 
až do 18. dubna. Dne 19. dubna poslal fran
couzské vládě a mně do Paříže zprávu, že jed
nání bylo skončeno a že v nejbližších dnech 
bude podepsáno. Oznámil mi zároveň tekst do
hody, Ve své zprávě o tomto jednáni oznamuje 
oficiálně francouzský velvyslanec Barrere do 
Paříže, že smluvená dohoda se liší v některých 
bodech od projektu, připraveného k jednání 
Nejvyšší válečné rady ve Versailles, že však 
se štefánikovi podařilo zachovati princip jed
noty československé armády a že je to asi ma
ximum toho, čeho za dnešní situace bylo možno 
dosáhnouti od italské vlády. Zdůrazňuje vře
lými slovy zásluhy štefánikovy, jichž si získal 
o konečný úspěch tohoto jednání. 

Dr, Edvard Beneš: Světová válka a naše revoluce. ll, 
Praha 1927, 

Francii. 
Toto jednání nebylo jistě bez velkých obtíží. 

Ale štefánik měl na své straně vojáky, kteří 
byli už dávno přesvědčeni o správnosti věci a 
z vlastní iniciativy vykonali kroky, o nichž jsem 
se právě zmíniL Osobní vlastnosti Milana šte~ 
fánika jako vyjednavače, jenž svými důvody do
vedl strhovat, a tlak nových politických poměrů 

*l Podle podepsaných statutů ani francouzská vláda 
ani nejvyšší francouzské velení neměly práva věc rozhod
nouti bez našeho souhlasu, 

.*j Text štefánikova memoranda byl uveřejněn v "Naší 
revoluci", roč, II., str. 50-:-57. 

)f-

P roj e V Č s. dob r O vol fl i c k é h O 

S bor II vIt a I i i. 

Ceskoslovenské Národní radě v Paříží! 
Jménem tisíců dobrovolníků československých 

posíláme pozdrav Národní radě československé 
a našému drahému vůdci T. G. Masarykovi. 

Pozdravujeme všechny, kdož ve šlechetném 
a svatém zápalu zvedají zbraň za svobodu na
šeho národa a za utvoření nezávislého státu 
československého. Bolně vzpomínáme těch, kdož 
v boji proti germánství položili životy a prolili 
krev za lidskost a právo. 
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Prosíme náš národ, úpějící pod tyrany ab 
vytrv~~, ve svém odboji, neboť hodina osvoboze~ 
se bhzl. 

~li.buj~me věrr:ost Národní radě českosloven
ske 1 narodu a Jsme připraveni obětovat!' Y 

co n ' "d vv'h vse
, 

am ne) vrazsl o na světě - za lepší bu-
doucnost naseho a všech národů světa' 

V rou~ně si přejeme udeřiti pod naÚm pra
pore~V"~erve?o~ílým na společného nepřítele! 
Ať ZlJe stat ceskoslovenský a armáda česko

slovenská! 
Ať žije ItaHe a Dohoda! 
V Padule (HaHe) dne 11. října 1917. 

y Za Československý dobrovolnický sbor: 
Capek Jan, Klimeš M., 

• C.IJllS ostarosta. t. č. starosta. t v , t 

Log a j J o s e f, Boř i 1 Jan , 
. t. č. jednatelé zahraniční. 

Jan á k Rud o 1 f, Č e i k a F ran t., 
t. č. jednatelé místní. 

Členové výboru: 
Fur~h Alois" Český Ludvík, Havlena Bedřich 
R,,:gal An!omn, Rybka Josef, Beran Oldřich: 
ranek Joza, Jaroch Jan, Kiihlig Gustav Trinkl 

osef, .Jura Josef, Bednářík Fr. Pánek J f 
~rč~kk Antonín, Vopravil Vilém: Papánek JS:n' 

vOJ a Jan, Kolářský Josef, Slameršek Karel: 

Sbor důvěr?íků Československého dobrovol-
mckého sboru v Padule: 

Filip M:~. Junger' Rudolf, Šorejš Jiří, Pařík Ino
cenc, Jmnka Karel, Průša Václav Medek Jan 
Kr?upa Josef, Hercík Josef, Urba~ M., Jedlin~ 
sky F., Telecký Josef, Visinger Joža Rýpar 
Frant., Bednář Václav, Petrlík Václav' Rudolf 
91., l!ruška Láďa, Linhart V., Čáp Fr., D~cka V., 
Seb~~lk ,!?oh., Pudil Jar., Kerber Vojtěch, Do
strasIll':11r., Tomášek Alois, Makovec Fr., Mrna 
Fr.~ Str~ský Josef, Jermář Bol., Vorel Václav, 
Vazansky Ot., Jenčovský J., Tošnar J Strnad 
Boh." Matějíček Ant., Salava Frant., Uhlíř Lud., 
Sedlak Jos., Truhlář Ed., Birma Karel Prokop 
Josef" Čížek Josef, Trnka Josef, Reš~itko V., 
Jadr,:y Josef, Hamáček Josef, Pleskot Frant., 
Ben~s An1., Ml_á'!.ek, Karel, Chvojka Jan, Gra-

Clas Frant., Sosohk Josef, Jungwirt Josef, 
Dostál Josef. 

Jos. Logaj: Československé legie v !talii. 
Památník odboje. 

lf-

Dne 24. k vět n a I 9 I 8. 

Řím tonul v záplavě jasných barev italských 
fran~ouzských. a všech spojeneckých praporů: 
K~sar~! Ferdmanda Savojského za centrálním 
nadra~lm o~dobeny úlomky oliv, z oken vlál 
vedle 1t1~lskeho ~íločervený prapor. Vlál vesele 
k modremu nebI, lehký vánek od hor albán
ských, z ,římské campagne jím pohrával. Tehdy 
byl t~ply, den a slunce italské j§ko by slav
nostne plalo do vzrušených ulic Říma. 

V, kasárnách Ferdinanda di Savoia byl uby
tovan 1. prapor 34. pluků i s kulomety. Bratři 
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t~hož praporu byli určeni, aby jménem ce
leho naroda

y 

převzali svůj bitevní prapor z ru
kou M. R. Stefánika. Prapor byl darován ital
skou v.~a~t~ne:kou společnosti "Comitato italo
bON?O ,1:Jlmz presidentem byl poslanec Scalea. 

~rodm rada československá v Paříži ode
vzdav:ala p.~~por vois~~ na znamení její politické 
Pt;t<d1ty, jlZ byla JIŽ také v Halii uznána. 

re stavovala na základě smlouvy ze dne 
21; dubna 1918, sjednané mezi ní a italskou 
vlkd01:. pr,?zatím!lí vládu československou. Jako 
ta ova mela pr~v:o ~a půdě italské prováděti 
~o~r<;)V(~lnou moblhsacl československých zajatců' h :r':'l~Olch, osob československé národnosti, vy-
laslt~ yalku. Rakousko-Uhersku, formovati 

ozbroJen~ pra~ld~lné sbory a zasáhnouti činně 
na fron!e. Je J1ste mál? případů v dějinách, kde 
by dosahl ne~vobodny národ na půdě mimo 
vlas! tak r?zsahlou, veškeré řády a dosud uzná
va:r;-a pra~ldla lámající autonomii. Bylo jí při
zna:r;-0 p~avvo vydávati průkazy o národní spo
lehhvosh Cechoslováků v HaHi usedly' ch po Y'-
P

ad Yd' h . b ' pn e se , oma ah, a y byli propuštěni na svo-
bodu, z ta~orů pro rakouské poddané, kteří b li 
za valky mternováni. y 

, y zhl~de~ k zvláštnímu postavení Italie ve 
svetove v~lce dlužno po právu vyzvednouti 
tento prom~avý .úspěch revoluční politiky čes
koslovenske. VOjensky i morálně legie Ital" 
moh~y v tu dobu jediné bezprostředně vzasáh~ 
nouh na rakouské frontě 
d Náro~ italskyÝ, r:prese~tován vládou Orlan

ovou, umyslne vohl 24. květen aby v týž de 
mohl slavnostním způsobem uzn~ti pra'vo v k n 
slo k'h ' d ces 0-v~ns e. o n~ro a, na samostatnost; 24. kvě-
ten Jest narodmm svatkem ltalie' dne 24 k v t 
191~ vyhlásila Halie válku Rakousku. . ve na 
. Plazza ~ e?ezia leží na úpatí Kapitolu. Frontu 
Jeho u;z;~~'}ra monumentální budova římského 
sloh~, )e)lZ stavba trvala od r. 1854 do r. 1905 
tt:ra Je~t součástí velkého jezdeckého pomník~ 

rale VIktora Emanuela II onoho L'b t d U' It I' .. d .,,, 1 era ore 
,e . a la y' obré~? vojáka i obratného poli-

t~ka, 1~rr:UZ se zdanl veliký plán Garibaldiho 
sJednohh HaliL ' 

Budo-ya jest 63 a půl metru vysoká. 
Na Pmzza. VenezÍa jest nádherný palác Pa

lazzo V~nezla", stavěný v polovici 15. st~letí 
slohem Italské renaissance a gotiky kdysi sídlo 
rakouskýc]t vysl;;nců u papežské stolice. Palác 
te~ byl az y do valky majetkem rakouského cí
~are. V, kvetnu 1918 už na něm vlál zelenobílo
cerveny prapor. Italie jej zabrala 
v, K .pomník~yiktora Emanuela d~ jeho západní 
cas!: v~d~l! sl:o~é schody. Nad nimi je plošina 
s mz vldeh name~tí a římské ulice, úzké Cors~ 
Umberto, v:e~o.ucl až k "Piazza del Popolo", 
a na l~~o vldeh k nebi vysoko se tyčící ohrom
~~u kba".n petrského kostela. Na tomto místě dne 

: ,vetna 1918 po prvé v dějinách zavlál revo
lucm ťrapor. Zde byl odevzdán legiím v Halii. 
b P~)e~~nácté hodině dopolední s hudbou došli 

rat;!: Sh rázně a vesele. Na schodišti se roze
St:;v1l1 do č~ve~ce. Plošina mezi tím se plnila. 
P~lchod vymkaJícího účastníka oznamován pol
Olcí a vzdáváním vojenské pocty. Dvě setniny 

italské pěchoty a čestná· stráž karabinická 
spolu s našimi vzdávaly čest zbraní. Pro naše 
bylo velení české. 

Přišel šéf italské vlády Orlando, zahraniční 
ministr Sonnino, ministr války Zupem, náš přítel 
ministr Bissolati, dnes už zesnulý, a ostatní mi
nistři: Milani, Meda (katolík), Nitti. S nimi se 
dostavila celá řada poslanců, senátorů, poli
tiků, žurnalistů a učenců. Město Řím s dele
gací městské rady zastupoval starosta Colonna, 
Ameriku zastupoval velvyslanec Page, Francii 
vyslanec Barrere, ministr Simon, pak zde byl 
vyslanec japonský, zástupci Anglie, Belgie, Srb
ska. Vedle nich vojenské deputace všech na
šich pluků v Halii, všichni spojenečtí vojenští 
attachés v Římě s delegacemi, odbočka Národní 
rady římské, česká kolonie, vedená ing. Ve-
selým. 

Veliké náměstí Venezia bylo přeplněno davy, 
že nestačilo místo. Část jich musila do. přileh
lých ulic. Veškeré snad pokrokové spolky řím
ské s prapory a hlouček starých Garibaldiánů 
se dostavili. Současníci Garibaldiho v červených 
košilích, zelených kalhotách, stařečkové až de
vadesátiletí. Jeden z nich třímal rozstřílený 
prapor rukou už se třesoucí. Těm plály - těm 
milým stařečkům - oči! 

O půl dvanácté zazněla polnice a v průvodu 
dra Sychravy přichází podplukovník Š t e f á n i k 
v uniformě francouzské. V zdána čest a po kra
tičkém představování, za úplného ticha, ujímá 
se slova římský starosta Colo n n a: "Řím, 
matka měst a civilisace, pozdravuje českoslo
venské vojsko jako syny utlačeného národa, 
jemuž ničemná vláda habsburská svobodu upírá, 
Řím má důvěru v československý národ, poně
vadž bojuje za právo a spravedlnost!" 

se diplomaté rozloučivše se se štefánikem, a on 
sám pak vzrušen, salutuje, odchází. - -

Bylo-li vše krásné, tož naše hymna slavnost 
zakončila důstojně a výrazně. Zde mluvil lid 
v písni. Zde volal po spravedlnosti a vyjadřoval 
touhu po rodné zemi. 

Prapor nesen pak vybranými bratry, dopro-
vázen čestnou naší a italskou stráží - razil 
bratřím cestu v přeplněných ulicích. Hudba pra
poru vzala takt a šlo se pak vesele za ne
obyčejných ovací, kterých se z nás nikdo ani 
nenadál. To promluvila duše latinského lidu, 
ona prostá duše, radující se z krásy a dobra. 
Ti v Římě, kteří nám nepřáli, zůstali doma. 

Vzpomínám jen letmo na 24. květen 1918 
v Římě. A vzpomínám pak na to, že mnozí 
z bratři, kteří se těšili z tohoto památného dne, 
zůstali v HaHi na věky. 
Těm platiž nás všech vroucí pozdrav! 

Jos. Logaj: Československé legie v Italii. 
Památník odboje. 

Jed n á n í Fr. H I a v á č k a 
o II t v oře n í č s Z. arm á d y v I tal i i. 

Cesta Hlaváčkova k vrchnímu velitelství ital
skému, podniknutá na přání a pozvání vrchního 
velitelství, měla značný význam pro další roz
voj akce pro zřízení československé armády 
v Halil. 
Hlaváček byl v Padově přijat vrchním velite-

Po něm mluví Orl a n d o ve stejném smyslu 
za vládu a končí voláním: "Ať žijí Čechy!" Slova 
se dále ujímá americký velvyslanec Nel s o n 
P a g e, francouzský ministr S i m o n, který má 
za to, že naše legie. znamenají zrozeni národa. 

Krátkou řečí odevzdává prapor štefánik gene
rálu Gr azi anim u. Dr; S y chr a va vyzývá 
vojáky, aby hájili čest českého a slovenského 
jména. Generál Graziani slibuje, že s praporem 
přes rakouské zákopy dojdou do Prahy. Gra
ziani _ mimochodem poznamenávám - toho 

lem generálem Diazem. Bylo to po prvé, co 
vrchní. velitel italské armády jednal oficiálně se 
zástupcem Národní rady československé o otázce 
našeho vojska. Jednání bylo informativní a na 
poukaz Diazův pokračoval v něm Hlaváček s ge
nerálem Piccionem (jenž později měl se státi ná
stupcem Grazianiho jako velitel českosloven
ského vojska). Výsledek prozatím byl slib obou 
generálů, že budou u vlády italské podporovati 
naše snahy o zřízení samostatné armády česko
slovenské v Halii, a přání, aby Hlaváček navští .. 
víl velitelstva jednotliVých italských armád za 
účelem další propagace této myšlenky a k orga~ 
nisování intensivní propagandy letákové do řad 
rakousko-uherského vojska na celé italsko-ra-
kouské frontě. 

U vrchního velitelství vydatně podporoval 
Hlaváčka plukovník Vecchierelli, jenž brzo nato 
zřídil výzvědný oddíl u VIII. armády a po válce 
se stal prvním italským vojenským zmocněncem 

schopen byl. 
Veškeré řeči a vše se sběhlo rychle jako po

hádka. Prapor se vlnil a vzdouval. Před ukon
čením slavnosti pojednou spontánně zavzní hos
tům a římskému lidu cizí, neznámá píseň. Vy
razila do vzduchu svou melancholickou první 
notou a davy ztichly... Diplomaté vzájemně 
na se pohlíželi, jeden po druhém počal smekati ' 
klobouk a dole na náměstí pomalu také sezná
vají, že tato píseň jest národní hymnou tohoto 
neznámého, statečného národa. Prapory se sklá
něly, lid smekal, ženy tiše štkaly. Bratři zpívali 
"Kde domov můj?" v plné zbroji, bodáky se 
třpytily, odrážeiice se od krásného nebe. Hlasy 
se vracely .od domů velkého náměstí. Na konec 
zabouřivši, tichne naše hymna. A teprvé se. 
všichni vzpamatovali. Jakoby smutni, rozcházeli 

v Československu. 
První cesta z Padovy byla k velitelství a infor-

mačnímu oddělení I. armády italské, jehož jedna 
kancelář byla ve Vicenze pod vedením majora 
Finziho (známého z akce carzanské) a druhá ve 
Veroně pod vedením plukovníka Tullia Mar
chettiho, jenž Hlaváčka na této cestě dopro-
vázel. 

Po úmluvách o letákové propagandě a zaří-
zení tisku řady letáků zavedl plukovník TulHo 
Marchetti Hlaváčka do pevnosti Pro colo u Ve
rony, kde se Hlaváček sešel po prvé s pivkem, 
Jirsou a jejich carzanskými druhy a dověděl se 
od nich, ke svému překvapení, že mají tam orga-
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nisovánu již asi 70člennou bojovou jednotku ve 
zbrani, hlavně z vojáků českých, která podniká 
pro první armádu italskou občasné výzvědné 
akce na frontě. 

ByH to jednak bývalí účastníci carzanské akce 
a několik nových zajatců resp. zběhů z rakous
kého vojska, kteří přáli si býti zařazeni. do čes
koslovenského vojska, nebyli již posláni do za
jateckého tábora, nýbrž podrženi u oddílu Piv
kova. 

Podobný menší oddíl, avšak ještě nevyzbro
jený, našel Hlaváček také u sousední IV. armády 
italské, kde jej řídil plukovník Vigevano. Snahy 
po utvoření takovýchto oddílů shledal Hlaváček 
rovněž u III. armády, kde propagátorem této 
myšlenky byl dr. KobyHnskij, rodilý Rus, který 
jako revolucionář za mládí z Ruska uprchl, stal 
se pak profesorem psychiatrie na janovské 
universitě, a v této době sloužil jako kapitán 
u velitelstva III. armády. Konečně pak také 
II. armáda, která se tenkráte reorganisovala 
v zázemí a kde šéfem informačního oddělení 
byl i nadále plukovník Dupont, s nímž Hlavá
ček spolupracoval v obou akcích bainšických, 
rovněž usilovala již o zřízení výzvědného od
dílu československého. 

Shledal tudíž Hlaváček při této návštěvě na 
frontě nové prvky a nové pomocníky pro akci 
ve prospěch československé armády. 

Po prvních výzvědčících z roku 1916, kteří 
ještě byli všichni svého času odesláni do zaja
teckého tábora a byli nyní koncentrováni hlavně 
v Pole, našel zde Hlaváček další výzvědčíky již 
v celých skupinách, kterým porozumění velitel
stev jednotlivých armád italských proti vůli a 
někdy proti protestu zajatecké komise umož
nilo zůstati již poblíže fronty, spolupracovati 
s informačními odděleními italských armád a 
požívati jistých morálních výhod, hlavně jis
tých svobod. Nejhlavnější a nejpočetnější 
z těchto nových skupin výzvědných byla sku
pina u L armády, skládající se hlavně z car
zanských spiklenců. Byl to skutečně první 
ozbrojený sbor, tenkrát ještě smíšený jihoslo
vansko-československý s komandantem Jihoslo
vanem Pivkem, ale převážnou většinou důstoj
níků i vojáků československých, jehož česko
slovenská část, která byla později od Jihoslo
vanů oddělena, byla takto prvním organisova
ným a ozbrojeným zárodkem budoucí českoslo
venské armády. 

Dosud neměli téměř styků s římskou kance
láři Národní rady, ani o sobě navzájem téměř 
nevěděli. 

Teprve cestou Hlaváčkovou došlo ke vzájem
nému poznání, styku a spolupráci a ke snahám 
o vyjasnění jejich faktického a právního poměru 
k italské armádě í k Národní radě. 

Dosud ovšem byli právně i organisačně zá
vislí pouze na italských armádních velitelstvích 
a existovali jako skupiny pouze jejich blahovůlí. 
Jinak právně byli ještě zajatci. 

Národní rada měla na ně morální a propa
gační vliv od doby této návštěvy Hlaváčkovy
avšak žádné ingerence právní. 
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Tento stav těžce nesli hlavně carzanští 
u 1. armády, kteří by si byli přáli přijíti pod 
vliv Národní rady, resp. státi se vojáky česko
slovenskými ... 

To ovšem nebylo možno, dokud českosloven
ská armáda nebyla povolena. 
Hlaváček v těchto otázkách ocitl sev těžké 

situaci: uvědomil si ihned, že samostatná exi
stence i činnost těchto oddílů bude míti příz
nivý vliv na řešení celé naší vojenské otázky, 
a to mu ukládalo, aby podporoval snahy ital
ských armád o rozšíření těchto oddílů, resp. 
ustavení jich tam, kde jich ještě nebylo. 

S druhé strany byla to však otázka těžká a 
ožehavá, poněvadž to znamenalo ponechávati 
naše lidi pod velením italským bez právní inge
rence Národní rady. 

Otázky tyto řešil ff via facti" další rozvoj udá
lostí, který prokázal nutnost, aby se vyhovělo 
žádostem veHtelstev armád o přidělení určitého 
počtu důstojníků a vojáků, kterými by byly tyto 
oddíly posíleny, resp. nově zřízeny tam, kde jich 
ještě nebylo (jako u III. armády). A tak Hlavá
ček na přímou žádost na něj vznesenou od II. 
a III. armády zařídil - po vymožení souhlasu 
zajatecké komise - že v březnu 1917 byl vy
slán oddíl 150 mužů a 15 důstojníků ke II. a 100 
mužů s 10 důstojníky ke III. armádě, za který
mižto oddíly následovala v dubnu tak zvaná 
,,450ka" k armádě I. Tento oddíl po výcviku 
na pevnosti Procolo byl pak rozdělen a jednot
livé skupiny přiděleny armádě 1., VII. a VIII. 

Tak rozložily se po celé italsko-rakouské 
frontě již před oficiálním zřízením a ustavením 
československé armády naše skupiny výzvěd
číků, které se proslavily svou neobyčejnou 
hrdinností (příklady z ní jsou uvedeny v kapi
tole o bojích na frontě). 

Není nezajímavo při tom upozorniti, jak prak
tické provedení formování a doplňování těchto 
výzvědných rot zvrátilo úplně různé otázky 
právní i s odporem Sonninovým a Spingardio
vým, různé dosavadní předpisy, zákazy atd. Ele
mentární události nyní živelní silou řítily se ku
předu a lámaly diplomatické formulky. 

Sonníno byl postaven před hotovou věc, že. si 
vojenské kruhy tyto výzvědné oddíly za sou
činnosti Hlaváčkovy organisovaly. Nemohl už 
tomu zabránit, avšak dal vydati vládou přísné 
nařízení, že se jich smí užíti jenom k účelům 
informačním, nikoli však kombatantním. Ale na 
to se ani velitelstva italských armád ani vý
zvědčíci neohlíželi a vrhli se s nadšením do bo
jových akcí proti rakouské armádě přes tento 
zákaz. 

Dále byly různé právní pojmy zlomeny sku-
. tečností, že italské armády obracely se na Hla
váčka o delegováni československých důstoj
níků a mužstva pro výzvědné oddíly, ačkoliv 
tyto se skládaly ze zajatců, kterými mohla dis
ponovati jen zajatecká komisel 

Tato zase - přese všechen odpor Singarďiův 
k formování těchto oddílů - nemohla vyhovění 
žádostí o vyslání posil pro výzvědné oddíly za-, 
brániti. 

Živelný proud událostí, válečných ~,!~~sti a 
ne odolatelného hnutí synů národa, bO}U}l,:lho, zh 
své osvobození, prorazil hráze byrokratickyc 
překážek. ." v F d'l 

Na rozvoji těchto událostí maJl zn~cny pOy: 
Vt'" kteří po zmaru carzanske akce za: ,carzans 1 , •. b" h tl 

dali aby se mohli nadále uplatll1h v .. 0ltC proy 
Rakušanům, a ti dva mužové, kteří 11m to ~moz: 

'1' v'tku po něJ'akou dobu bez vedoml nl!, s poca d· 1 h . vt Y b v 

vrchního velitelství a poté ou.~ J,es e ,e~ ve-
d mí zajatecké komise a zahrall1cmho mlll1ste~
s~va. Byli to plukovník, (nyní ge~erál) T~h? 
Marchetti a major (nyll1 plukov~lk) C; Fl?Zl. 
Oběma přísluší zásluha za utvořell1 prvll1ho ci:: 
koslovenského výzvědného sboru. To byl~ ~av : 
již práce pro naši armádti. Tullio Marchetb J~s.~: 
zasloužil se o ni svým memorande~ (k~ere JIZ 

bylo citováno), při jehož konečné styhsacl sp?lu
působil Hlaváček a vzal je pak s sebou .do Rlm~, 
kde je doporučil ministr,ům Or.landovl, Sonru
noví, Bissolatimu, Zupelhmu a J. , • v v 

Byla to ironie osudu: Hlaváček, ktery )est~ 
před rokem v Bibbieně ~ v Po.l~ zo,!fale zapasd 
o své osvobozeni ze zajateckeho tabora, a ?yl 
. Vt V prved 10 měsíci zajatcem co do pravruho 
Jes e . F b ' v' k' k' postavení (ač na frontě ph prvm . amS1C e a c~ 

hrnem dějin našeho obro~ení ~ který vyvolává 
vzpomínky na naše padle hrdmy. 

Pravil jsem: zrození vašeho na~oda? Ne :z:ro
zení ale vzkříšení, znovuzrozem: neb vy !ste 
byli' po staletí svobodnýt,n n~ro~em, potom Jste 
byli porobeni roztrhám Nemcl a Maďary a 

. podvedeni z;ádným habsbu;-ským do~em a 
proto jste měli právo i povmnost proh němu 
revoltovat. h l'b F k ' 

Dnešní slavnost, krásná a mno os 1 na, ,on~ 
se ve chvíli, kdy v Praze, před samý~ pol~cel
ním ředitelstvím, lid, je;tž. se ne~uze docka~ 
osvobozeni, umisťuje naplsy: Slava svobode 
Čech! Sláva dohod~! v , , 

A zatím co je v Cechách vzbourem a ~tan~e 
rávo, tu na svobodném slunci svo~od:;e ~lal~ 

~rapor zemí československých, ktere ocekavaJl 
svoje vzkříšení. .. I' I 

V Praze volá se dnes: Nechť žIJe Ha le. a my 
tu voláme: Evviva Boemía! .. 

P í s e ň dob r o vol n í k ů. 

Pochodně hněvu neseme 
a v srdci střelný prach, 
v něj plamen rudý vrhneme 
a rázem zhyne strach. 
Pěst naše jako z ocele 
a pomstou plane zrak. 
Jen bijme, palme vesele, 
kde nejhustší je mrak! 

Kdo otrok je, ať hnije dál! 
Však zticha musí být! 
My zašlapaný ideál 
na: vlastní zvednem štít. 
Nás žádná obět neleká, 
my víme, kde náš cil. 
Pěst naše si jej vyseká, 
i kdyby v pekle byl. 

Tam v dáli v hanbě stopena 
je drahá naše v~em. - , 
Krev cestu naSl znamena, 
my bez bázně dál jdem. 
Z těch rudých krve krůpěji 
svobody vzroste květ. 
Kdo s námi jíti nechtějí, 
nám budou závidět. 

Nuž, hlavu vzhůru, přátelé, 
hleď přímo orli zrak! 

požíval již fakticky osobní svobody, obmeze~e 
ovšem určením vojenským) - nyní osvobozu}~ 
jiné naše lidi ze zajateckých táborů v dor~z
umění s armádou a proti vůlí zajateck~ ~<:.mlse 
i zahraničního ministra, kteří nedávno Jeste ne
chtěli vyhověti jeho vlastním .ž~dostem ~ osvo
bozeni ze zajetí! Nejen to: mlmstr Svonm~o v.y-
hýbal se přímému styku s ním, p~nevadz st~le 
v něm viděl ještě nedávného zajatce, a ~le 
proto, že jeho zná~ým. názorem ;:astaraleho 
konservativce a leglhmls~y by~o,. ze "r~v~u
cionář jest věci nízkou! k~yz Je prob a
kousku" a nyní tento bývaly zajatec a ~ento 
revoluci~nář fakticky ničí příkazy a zak,azy 
Sonninovy a staví mu zde již souč~~tky armady, 
které Sonnino stále nechtěl povohh a kterou
jak později uslyšíme - ještě v ún?rll v .parla: 
mentě italském odmítal! Jest z teto Zajlma.ve 
historie zároveň viděti, jaké. důvě:y, ~u~onn: 
a vlivu si získal Hlaváček v ltalske vere}nosh 
i v kruzích armádních; bylo to. ovš:m ,záslu~ou 
jeho dřívější činnosti na frontě jakozto ltalskeh~ 
důstojníka, kterého ~i VySQ9í . it~l~~í ar~ádm 
činitelé vážili, a dále Jeho mtens~v~l clI~no~h pro
pagační, která vyčerpávala kra)n,: fYSlcke a du
ševní možnosti časové a pracovm. .. 

Jindř, Kretší: Vznik a vývoj čsl. legie v Italu. 
Blesk šlehni z naší ocele, 
kde nejhustší je mrak,. .. A kdyby všecky na poll 
nás kule skosily, 

Řeč Orlandova při odevzdání 
p rap o ruč s 1. arm á d ě. 

pak jenom odkaz sokolí 
jsme věrně splnili. 

Ferd. Písecký. 

(24. V, 1918.) 

Dnešní slavnost odevzdání česko~l(;lVenskéh~ 
praporu znamená křest ml.adé~o naro~a, kte~y 
lak slavně se vzepřel proh sve porobe: ano, Je 
to zrození národa, kterého je hoden, ra~ecv,to
hoto města, toto obětiště pod posvat~~ rtm
ským nebem, tento Oltář vlash, ktery Je sou-

:Jf 

Jan Č a pe k. 

Narodil se dne 17. června 1876 ~. Michli 
u Prahy Vychodiv obecnou školu, vyucd se ru
kavičkÚství. V roce 1893 stal se člene.:?kSokv~~a 
na Vinohradech. Od tohoto okamZl u ZlJe 
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v ovzduší sokolském a myšlenka sokolská má 
nepopiratelný vliv na vývoj jeho osobnosti, Uká
zala mu cenu pořádku a kázně v životě organi
sačním, budila nadšení a víru v děj inné poslání 
národa, Sokolská doba býla pro něho tvrdou 
školou života a zároveň přípravou pro branný 
odboj národa proti utlačovatelům, 

I způsob, jakým Čapek vyjadřoval své 
myšlenky, ona zvláštní úsečnost a ráznost v řeči, 
vyvinula se patrně vlivem ovzduší sokolského. 
Dlužno však zdůrazniti, že chápal poslání So
kolstva opravdově, důsledně a s největší 
upřímností, odmítaje vnější strojenost, dopro
!ázenou prázdným vlastenčením. Jak úzce byl 
Capek spiat se sokolskou ideou, pochopíme, při
pomeneme-li si, že, ač přesvědčením socialista, 
neopustil po rozchodu sociálních demokratů se 
Sokolem řad sokolských. 

V roce 1901, obdržev místo dozorce na jámě 
Eleonoře v Dombrové, stal se náčelníkem so
kolské jednoty v Orlové a později místosta
rostou jednoty v Dombrové, Od roku 1906 byl 
náčelníkem župy moravsko-slezské. 

V kraji moravsko-ostravském stupňuje se jeho 
nenávist vůči utlačovatelům po stránce národ
nostní a sociální. 

V okamžiku války cítí zřejmě, že nadešla ho
dina odplaty: Dne 27. června 1915 byl povolán 
na vojnu a po krátkém pobytu na ruské frontě 
odchází na frontu italskou, kde dne 22. října 
1915 dostává se do italského zajetí, s pevnou 
věrou státi se československým vojákem. 

Tak setkáváme se s Čapkem ke konci roku 
1916 a počátkem roku 1917 v zajateckém tá
boře Santa Maria Capua Vetere v rovině nea
polské, kde s několika nadšenci zakládá Česko
slovenský dobrovolnický sbor (ČDS), revoluční 
organisaci, která byla základem italské legie 
a hrála v dějinách zahraničního hnutí význam
nou úlohu. Hned v prvé schůzi čDS byl Čapek 
zvolen starostou této organisace a zůstal jím 
až do konce působnosti čDS. Těšil se oblibě 
a lásce· všech dobrovolců, jsa člověkem skrom
ným a nenáročným,. maje jedinou ctižádost, 
podříditi ve smyslu Tyršovy tradice "osobnost 
věci a celku a marnivost co vlastnost muže 
nedůstojnou potlačovat". A v duchu této zá
sady vedl žIvot jednoduchý a prostý. Nepil 
opojných nápojů a nekouřil. Veškeré práce vy
konával si sám a n~dopustiI, aby ~ěkdo za 
úplatu nebo snad zdarma vykonával něco za 
něho. Každý den sestavoval denní rozkaz, který 
pak sám shromážděným důvěrníkům předčítal. 
Odpoledne předsedal schůzi širšího nebo užšího 
výkonného výboru čDS a večer jako náčelník 
řídil cvičení Tělocvičné jednoty SokoL Ne
bylo-li cvičení, navštěvoval veřejné schůze v tá
boře pořádané a vzdělávací kursy lidové školy, 

V době horečné organisační práce Čapek ne
věnoval mnoho pozornosti diplomatické a po
litické akci. Nepodceňoval jí sice, těšil se 
z každého úspěchu, ale byl přesvědčen, že je
diné vojenské vystoupení upozorní svět na naši 
spravedlivou věc a dodá celému našemu odboji 
mra vní váhy a učiní nás hodnými následovníky 
slavné minulosti, Věřil, že oběť krve, oběť vlast
ního života nejlepších synů národa bude v oka. 
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mžiku míru podstatným závazkem Spojenců 
vůči čs, národu. Čapek, ač prostý člověk, po
chopil význam dějinného okamžiku a s chrabrostí 
jemu vlastní, nedbaje úšklebků a pohrdání, pra
coval, bojoval a umřel, aby svou smrtí společně 
s ostatními vykoupil českého člověka a celý 
národ z poníženi a poroby. Obětoval-li svůj 
život za věc, z níž neměl nejmenšlho osobního 
prospěchu, učinil tak z ušlechtilého, mravního 
přesvědčení. Stal se vzorem revolucionáře, 
jehož morálka byla doložena nejen smýšlením, 
ale í činy. . 

Padl dne 17. června 1918 v boji proti Rakousko
Uhersku u vesnice Fossalty na Piavě, nedočkav 
se radosti a vnitřního zadostiučinění z dovrše
ného díla. 

Hrdinná smrt předčasně znemožnila mu do
končit velkolepé dílo, které započal a vedl 
v tradici a duchu revoluce. 

Památce Jana Čapka. Praha 1922. 

v .Ý Z vak S o k o 1 ů m. 

Bratři Sokolové!*} 
Proveďme hesla v skutkyl V dnešní velké 

době dokažme, že jsme je cítílí a jim rozuměli. 
"Co Čech, to Sokol", hlásali jsme doma. "Co 
Sokol, to český dobrovolník'" volá naše vlast 
k Vám, k těm, kteří jdouce ve šlépějích velkého 
ducha, zakladatele Sokolstva, Dra Miroslava 
Tyrše, jste se připravili na obranu vlasti, 

Brannost národní - "Paže tuž, vlasti služ", 
voláme stálej ukažme, že jsme si jeho odkazu 
vážili a byli Sokoly nejen tělem, ale i duchem. 

"Až k metě nejvyšší! - Teď, anebo nikdy'" 
volám válečným heslem českých dobrovolníků. 
Máme příležitost a možnost mety dosáhnouti a 
jen slaboch, ctitel papírových hesel zůstává 
zpět. 

Bratři! Dnes jest doba,kdy dokázati máme 
že skutečně jsme i za oběť svých nej světěj šícl~ 
statků, našich životů "národa jeho stráží!" 
Nazdar! 

Památce Jana Čapka. Praha 1922. 
("V bor, ročník I., číslo 1. ze dne 31. března 1917.) 

Ar.ulo, Verraeier. Traditori. 
( Tře mst ů m p i a v s kým, ) 

"Zastřelili je a jejich těla pověsili 
na stromy podél cesty, aby byla 
odstrašujícím příkladem. Na uni
formu připevnili jím velikou bílou 
tabulku, na níž bylo jméno, obža
loba, rozsudek a znamení: Arulo. 
Verraeter, Traditori:" 

Jsem tři sta let stár. 
SUn vašich tří věků. 

"PesH Napló", 

Zřím života slávu, zřím života zmar 
a podsvětní denně znám přeplouvat řeku. 

*) čapek byl Sokolem nejen tělem, ale také a hlavně 
duší. Otiskují zde pouze jeden z jeho pěti povzbuzujících 
č1ánkt:" v "Sokolské hlídce", kterou řídil v časopise 
"V bOJ • 

A dneska vám zpívám: 
tři sta jsem vašich shléď reků, 
na keři vašeho mladého ži~ota v' 
tři sta jsem na krev shléd zardelych poupat, 

svobody poupat -
a proto vám zpívám: 

sen. Byl červenec sladký . .t: jitro iak 
I padlými svět se sma!. Cvrcek tak jásavě 

cvrčeL 

Je popravit vedli. 
Ty myslel bys: pokorní, zkr~š~ni, z~ledlí ::
ne: v slávě šli na smrt. Kazdy z mch mlcel -
a na. rtech tří staletí vzdor, 
kams k domovu létli, na rodné vzpomněli 

hory ... 
Arulo, V erraeter, T raditori. 

Krok jich byl vítězů nad smrtí krok, , 
Zrak zahleděn v dálky, nadzemsky vzmcen. 
Jak směšně se katanských pušek tměl jícen! 
Ó, země, ty v dálce, v zel~?i schoulex:é v!sky, 
heřmánky po mezích, rybmcek, kostehk mzky, 
shrbená jabloňka nad rodným prah,em, 
vlaštovek švíření v soumraku vlahem 
a kolem jak štíty ty modravé hory ... 
Arulo, Verraeter, T raditori. 

Pak po stromech zvěšeni. Zřel jsem je 
houpat ... 

Tož na keři vašeho mladého žÍvota 
tři sta poupat.. ., v, 
A jako tvář slunečmc k slunCI se stacl, 
tak tři sta těch těl 
tam k severu zůstalo obráceno, 
kde ležíš, jich naději, pýcho i nej~y~šív ceno, 
ó země, již modravé kolem kol precnely 

hory ... 
Arulo, Verraeter, Traditori. 

Jsem tři sta let stár. 
Stín vašich tří věků. 
Zřím života slávu, zřím života zmar 
a podsvětní denně znám přeplouvat řek~: 
Však většímu hrdinství nestál jsem v tvar 
a svobody krásněj se zardívat neviděl květ. 
A já to byl, který se denně k nim skláněl 
a do očí stmělých 
ten nejdražší vlíbal jsem sen: 
že červánky Svobody věnčí jíž modré jich 

hory, .. 

Arulo .. , Verraeter.,. T raditori ... 
L. N. Zvěřina: České rapsodie. Praha 1920. 

)(.. 

V :Ý Z věd fl é h li d k y. 
(Akce dr. L. Pivko.) 

svými hlídkami . zalo.~i1 slávu it~lsk1ch legií. 
Psáti však jeho hlStOru bylo by mozno Jen te~dy, 
kdyby pluk sám dal k disposici zprávy o Jed
notlivých akcích hlídek nebo al~spoň svý~h 
rot, anebo kdyby bratří z jednot~lv1ch sku~m 
vylíčili akce a boje, které podmkl~. Bohuzel 
pluk k mé výzvě neodpověděl, a tc;k jsem

o 
nuce~ 

ve formě daleko stručnější, než .Ise.~ , p~vodn~ 
měl v úmyslu, zmíniti se o vymkaJlcl cmnosb 
39. pluku esploratorů. 

Podklad k pozdější činnosti 39., plu~u dal 
vlastně Slovinec br. Dr. Ludevít Pl v k?: 
o němž jsem se zmínil v líčení červnových bOJu 
u Monte Val Bella. Povoláním profesor v Ma
riboru, byl za války jako nadporu~ík velitelem 
4. kompanie, 5. polního praporu byv. b~sensko: 
hercegovského pluku ČÍS. 1. Na ltalske fr01!-te 
podařilo se mu soustřediti k?le~ ~e?e sku:p!n~ 
stejně s ním smýšlejících dustoJmku a. vOJaku 
a společně vypracovali plán pr? ;t~lskou 
armádu, jak dobýti první obrann~ hmev. r~: 
kouské ve Val Suganu. Italové mohli tak ucmlb 
průlom do Trentina, obs.aditi zejména Lev~co 
a Trident odříznouti jedmou korutanskou ze
leznici a ~bchvatem 11. rakouské armády pře
kaziti chystanou rakouskou ofensivu na So~i. 
Plán byl velice pečlivě vyp:-acovát; a odevzdar: 
italské informační kancelář! ve Vlcenze, kamz 
dopravil jej pěšák Karel Ml e j ne k. Ita!.~v~ 
byli překvapení, viděli, že plán je dobrý, pn)ah 
ho a Mlejnka pustili zpět. 

Tento byl na základě .nepr~vdivéh~ ,hlášení 
Dra Pivka, že vyzvídal v ltalskych pOS1CICh, po
výšen na četaře a vyznax:;enán ?ronzov?~ ~e
dailí za statečnost. PozděJ1 padl Jako strazmlstr 
naší italské armády v boji o Monte Val Bella 
v červnu 1918 kterážto posice byla vzata na
šimi hlídkami ~od velením Dra Pivka .. - Italové 
ve své vrozené nedůvěřivosti otáleh s. prove
dením odevzdaného jim plánu. Dr. ~lvko se 
svými druhy dopisy i tajn~mi schůzka:nlv s .Italy 
snažili se pohnouti je k Jeho uskutecnem, ale 
marně. Teprve, když celá akce byla vyzrazen?-, 
odhodlali se dne 17. září 1917 k útoku. Bez bOJ e 
padla i im do rukou obranná linie u Carza~~. 
Dále ani tentokráte nedůvěřiví Italové nesli, 
ovšem k vlastní škodě. Rakouské vojsko připra
vilo za jejich nečinnosti protiútok, který prove
den za pomoci německého útočného p~aporu. I t:: 
lové byli z dobytých posi~ ~ytlačen; : t;trpeI~ 
těžké ztráty. Za boje podařllo se skupme ~lvkove 
vzdáti se. Byli internováni v p~v~<:s~ Fort~ 
Pro colo u Verony. Přes to ltalove Jeste nebyh 
přesvědčeni o opravdivosti protira~ouského 
smýšlení našich lidí. Trvalo hodn.~ dlot;ho 
a dalo to mnoho přesvědčování, než J1m velitel 
1. italské armády dovolil utvoř~t~ malý výzv,ědný 

Psáti O výzvědné akci našich hlídek znamená 
psáti historii 39. pluku, v který byly po roz:,.a1l! 
rakouské armády zformovány, Bylo by J1S~~ 
vděčné i spravedlivé, vylíčiti co nepodrobneJ! 
činnost tohoto pluku, t. j, činnost jednotliVých 
výzvědných skupin, protože ony přišly n~ front.u 
nejdříve - již v. le~nu v 1918 -: a pr?trpely neJ
více. Budiž obJekhvne doznano, ze 39. pluk 

oddíl, který m~si1 vystupovatI Jak~ srbska vo
jenská mise. Cinnos.t tohoto ?dd:lu netrvala 
dlouho, cprotože v hstopadu tehoz ro~u byl~ 
italská fronta na Soči prolomena. Oddtl ~US1! 
se vrátiti do Verony. Tam omezil se na CVlc~m 
pod vedením druhého Slovince - ~esert:ra 
Stana V i dma r a, známého soko~skeho, pre
borníka. Kromě cvičení _ vyslýchah nov~ .!ah kouské zajatce, hlavně cechy, a podle Jepc 
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výpovědí podávali Italům cenné zprávy. Ně
kteří z českých zajatců se k nim přidali. Dru
žina tato nemohla však pracoyati tak. jak 
chtěla, a proto snažila se dostati do Ruska, 
Francie, Srbska, zkrátka kamkoli, kde se bo
jovalo proti centrálním mocnostem. Jejich úsilí 
však bylo marné. Italové jim ani neoznámili, že 
v českých zajateckých táborech existuje silné 
revoluční hnutí, a neřekli jím také ničeho 
o odbočce Čs. N. R. v Římě, takže družina ne
byla o revoluci nijak informována. Bylo to 
vlivem neblahého systému generála Cadotny, 
známého konservativce. Konečně čilý ředitel 
naší římské kanceláře, několikráte již jmeno
vaný br. František Hla v á č e k, zvědělo ve
ronské družině. Navštívil ji v lednu 1918, podal 
ji informace o revolučním hnutí v táborech a 
žádal ji, aby vyčkala ve Veroně dalších disposic. 
Zakročil pak na kompetentních místech a vy
mohl jí u italských úřadů zvláštních výhod. Tou 
dobou, jak bylo uvedeno v prvé kapitole tohoto 
dílka, jednalo se po intervencích Dra Beneše 
zcela vážně o sestavení řádného českosloven
ského vojska. Dne 5. ledna 1918 povolilo veli
telství 6. italské armády na rozkaz vlády sesta
viti zvláštní oddíl z českých a jihoslovanských 
desertérů pro účely informační a propagační. 
Příslušníkům jeho nabídnut vysoký plat, což 
bylo ovšem odmítnuto. Dne 16. ledna dosáhl 
oddíl 41 mužů a zahájil činnost. By!a to pozdější 
6. rota 39. pluku. členové její jsou prvními 
československými legionáři na italské půdě a 
první skuteční vojáci naší zahraniční armády 
v HaHi, kteří bojovali dříve, než česká armáda 
byla povolena. 

M Qravec Otakar (Robur): O naší zahraniční armádě 
v ltalii. Kolín 1923. 

Z a k cer oty .. A s ti co", 

Dne 19. září došlo povolení k útoku od ve
litelství X. arm. sboru a už dne 21. září večer při
jelo 100 mužů od roty "Astico" (tehdy už 
3. roty 39. pluku) za frontu a umístěni v tunelu 
ozubené dráhy Piovene-Asiago· poblíže Cavrari, 
aby očekávali dalších rozkazů. Dva dní nato 
ráno v 6 hodin: vyšlo asi 60 mužů přes italské 
zákopy a potok Ghelpac pod rakouské stráže 

-- a tam se ukryli pod skaliskem, aby byH chrá
něni před slídivými nepřáteli. Desátník Jelínek 
a někteří vojíni jeho hlídky přicházeli střídavě, 
pokud služební povinnost dovolovala, k ukrytým 
přátelům a radovali se, že brzy budou vysvobo
zeni z nenáviděných okovů. Podpor. Kropáček 
oblékl stejnokroj rakouského sanitního vojína 
a prohlédl si území, kde měl býti podniknut 
útok. 

Už před tím vyžádal si velitel roty "Astico" 
pomoc od 2. roty 39. pl. por. Vyčítala z Avia 
a dne 17. září odvolal velitel roty "Astico" část 
hlídek z linie a shromáždil je u velitelství roty, 
aby je poučil o nastávajícím úkolu. Použito 
pouze 4 čet, ostatní dvě obstarávaly dále pro
paRandu, aby přerušení práce nepro:tradilo 
Rakušanům zamýšlenou akci. 
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Z Avia odjelo nákladními automobily 110 
mužů s 3 důstojníky do Valmalungy, kde čekali 
několik dní na další rozkazy. Dne 22. září večer 
vydali se na cestu a zaujali druhého dne ráno 
tunel opuštěný 3. rotou, která zatím odešla do 
linie. Vše bylo předem smluveno s velitelstvím 
12. divise a 5. brigády bersaglierů i s oddíly ital
ského a anglického dělostřelectva. Odpoledne 
toho dne dostali plátěné střevíce, užívané v pře
kvapných akcích a znovu byli podrobně sezná
meni s terénem, na němž měli útočiti. Bylo totiž 

. stanoveno, aby 2, rota s částí 3, roty (2 čety) 
kryla pravý bok proudu postupujícímu proti Je
línkově polni stráži a upoutala rozvinutím boje 
pozornost nepřítelovu na sebe. 

Postup levého křídla vylíčil prof. PoH tak 
podrobně, že není třeba ničeho připojiti. 

Pravý proud vyrazil kolem 11. hodiny noční 
a slezl do údolí Ghelpacu, odkud po mnohých 
obtížích vystoupil k nepřátelským zákopům. 
Nepřítel byl prý však na příchod útočníků upo
zorněn neopatrným počínáním italských bersag
Herů, jichž jedna rota byla Čechoslovákům při
dělena jako posila. Rozpoutal se krutý boj. 
v němž střelec Jelínek od 2, roty byl zasažen 
kulí: z rakouského kulometu. Po tuhém odporu 
byl kulomet obklíčen a posádka pobita. Podp. 
Kubišta od 3, roty v domnění, že i e obklíčen a 
zajat, zastřelil se ranou z revolveru a střelec 
Sedlák padl, bráně se přesile nepřátelské. V ne
mocnici podlehl těžkému zranění. střelec No
votný. Oba byli též příslušníky 3. roty. Kromě 
toho bylo raněno od roty "Astico" 6 bratří, 
z nichž čtyři byli ošetření v nemocnici. 

Byl-li boj těžký, byl návrat ještě hroznější. 
Rakušáci zahájili plnou uzavírací palbu, aby za
mezili příchod italských posil. Těžko kráčely 
oba proudy zpět do italských zákopů v dešti 
rakouských granátů a šrapnelů. Na ústupu za
hynul br. strážmistr Tobek a desátník Zapletal 
(oba od 2. roty), kteří se zřítili do propasti. 
Pohřeb podporučíka Kubišty, povýšeného po 

smrti na poručíka, konal se dne 25. září v mě
stečku Maranu Vícentinu. Tak si přál v zane
chaném dopise, jenž je datován dne 10. května 
v chorobné předtuše, že jej stihne smrt. 

Odpoledne po útoku vrátily se obě roty do, 
svých sídel. Přivedly celkem 74 zajatce, z nichž 
jednoho důstojníka, a ukořistily 2 kulomety. Ze 
zajatých bylo vedle několika Poláků, Rusínů a 
Němců asi 60 Čechů, kteří z tábora v Saccardu 
u Santorsa po skončení předepsané karantény 
byli dopraveni do Verony. Skoro všichni se hlá
sili ihned do legie a vykonali sHb zástupci čSNR. 
Polovice jich, mezi nimiž 8 odvážlivců z Jelín
kovy polní stráže, přišli dne 2. listopadu ke 
3. rotě j akorovnocenní českoslovenští voj ád. 

Po vítězném boji na Cimě Tre Pezzi byla uve
dena rota "Astico" v denní zprávě vrchního 
velitelství italského (Commando Supremo), kde se 
praví: "Na náhorní rovině asiažské vnikly dnes 
ráno za prudké bouře oddíly bersaglierů a 
Čechoslováků do silně opevněných zákopů na 
Cimě Tre Pezzi na soutoku bystřiny Assy 
s bystřinou Ghelpacem, způsobily posádce těžké 
ztráty v urputném boji na nůž a zmocnÍvše se 

30 zajatců a 2 kulometů, vrátily se. odd~l~ ~to~ 
prováděj ící bez pohromy do naší bltevm ca~. 

Také gen. Graziani (v denním rozkaze 6:.- c.s. 
divise č. 104 ze dne 24. září 191~) vř~le ocen':J~ 
význam tohoto podniku: "Několik dm po skvele 
episodě na výšině 703 prokázána znovu česko
slovenskému sboru pocta tím,. že j~st uvede:r: 
v úřední zprávě. vrchní?o. ve~lt~!~tvl J?ro novy 
slavný válečný čm. (Uvadl h<?reJs~ :pra,:,~) 

Vzdejte čest chrabrým bOJovmkum, J1Z roz;. 
množují dobré jméno če~koslo~ensk~ho sb?r,:' . 

Na návrhy svých vehtelstvl byh odmene::l1 
účastníci tohoto útoku povýšením a vyznamena
ním. Povýšeni byli: podp?ručíci ~!bulka, Kro
páček, Kubišta (in memonam) a Rlha na p~ru
číky, desátník Vopále~~ký n?,y ~odp~ruclka, 
strážmistr Bárta na starslho strazmls~ra,). a de
sátník Brkl na důstoj. zástupce, desatmcl Dro
bílek, Klikar, Kovařík, ~uta, M!ázek, Rosen
baum, Sklenička, Sýkora, Sílený, Smatla, Ul,ry~h 
a Vavřina na četaře, četař Moravec, ?:s~tmk 
Balvín a Křížek a střelec Petr na strazmlstry 
a stř'elec Vyskočil na desátník~., v 

Slavnostní odevzdání medaIli za statecnost 
provedeno italským králem dne 3. října na lo~ce 
u Thiene, Stříbrnou medaili obdrželi por. ~~eJda 
a Kropáček, bronzovou por.. Cibulka, KubIsta a 
Říha. Z mužstva obdržeh bron~ovou: Brkl, 
Fichtl, Komínek, Kuta, Maršál_ek, Susr, Yl!y?h, 
Valenta, Vavřina, Vojta a Zalu.d. Valec~>:m 
křížem ozdobení: Blahut, Dotisk, Dvorak, 
Hauner, Hendrych, Hronek, Klou.ček, Komend~, 
Matějovský, Moravec, Polák,' Reka, Šebek, Šl-
lený a Šporel. , , 

In memoriam" byla udělena stříbrna medat1e 
pa'dlým bratřím por. Kubištovi a střelci 
Sedlákovi. ., v , 

Mimo tato vyznamenání byl přiznán valecny 
kříž dodatečně ještě por. Š.Hrnovi, des. Brk~ovl, 
Suchému Vašířovi a V opálenskému od velItel
ství X. a;m. sboru, kde tito bratří osvědčili svou 
statečnost. .. ) 

F. Bednařík-D. Germano Poli: Rota "Astico". 
Památník odboje 1923. 

G l · C Z e c O S lov a c ch i a t t a cca no!" 
" 1 

Zvolání toto rozlétlo se mžikem a způsobilo 
nepopsatelné nadšení u italských. voj ák~, strá: 
dajících nesnesitelně po 3 dny v lmpr?VlS0Vane 
první linii ohněm rakouských kulometu. 

Čechoslováci útočí!" - "Ať žijí Čechoslo
vá~i! Ať žijí Čechyf'"Sláva Halii!" Nadšení, jaké 

*) Zvláštní hodnost v italské legii, asi jako rakouský 
štábní šikovatel". 

" "} V témž rozkaze však uveden jéště ,,,Seznam vyz~a
menání za statečnost udělených J. E. ~e!~telem 1. arn;ady; 
důstojníkům a mužstvu 39. pluku cs: ' kde dost.?-ya)1 
stříbrné medaile: por. Prejda, podp. CIbulka, ~ropacekf 
Kubišta a Říha, četaři Fichtl a

y 

Valenta,.v desat. _~rkl, 
Kuta a Vavřina, střelci Andel, Ka~plc, Mars,?;lek, 
Poušek (1), Sedlák, Šusr, Uh'~c?, VOJta, Vyskoc:l a 
Žalud. Poněvadž není zachován ongm<Í;l :ozkazu. 1. armady, 
lze těžko říci, zda se toto vyznam?naru shoduje _~e s~u: 
tečností. Zaráží při tom hromadna dekorace stnbrnynl1. 
medailemi většinou těch, kteří podle seznamu roty dostah 
již bronzové. 

* 

jest jen u Italů možné, vyvrcholilo v h!omadný 
potlesk, když řady statny-ch postav Cechoslo
váků noži a bombami vyzbrojených, vyhrnuly se 
z mělkých zákopů a bez hluku, klidně směřovaly 
tam, odkud smrt zalétala. 

Bylo něco zvláštního v tomto útoku 1. pra
poru 33. pluku na rakouské posice jihozápadn,ě 
Croce (Piave) dne 17. června 1918. "Ja~o naycvl: 
čišti," pravil mi teh~y p~n:čí~,. ~tary 7;~u~en>: 
voják, a skutečně přnovnam ypnleha!o, "-,yslcka 
zmalátnělost, jevící se u muzstva ,pre~ utokyem 
jako důsledek předchozí namaha,:e sluzby 
výzvědné a i vysilujících pochodů, razem zmI
zela. Lehce a s jakousi veselostí pohybova~y ,se 
útočné hloučky zelení vinic a s tÍl;lt.~Ž hrozryym 
klidem přibližovaly se rakouské hnu. y teta, lt~l
ských arditů přihlásila se dobrovolne k U~OKU 
s Čechoslováky a zesílila naše řady. J~k: to 
kontrasty! Italští arditi~ ;ry~r,:n~ ml~~í ~lde se 
zvláštním výcvikem, naŠI utocmc1, mU~l az pade
sátiletí, namnoze šedovlasí, bez výcvIku" al~ ~~ 
srdcem plným odhodlán~. "!"- ~ ~,:mu, VYCyVl~: 
řekl mi jeden z nich, "tolik sily Jeste mam',ze 11~ 
tam tu hrušku" pěkně hodím a to ostatm se ,uz 
dodělá. "A když bude nejhůře, mám tuhl~ p~? 
sebe". Při tom vytáhl z kapsy bombu "Slppe y , 
hruškovitého tvaru. "Někomu pro rados~ se obe
síti nenechám." Bylo více bratří, ~teří Sl o?a~ro
valí "svoji bombu", mnozí z mCyh vyva~l~: a 
zůstali na živu, kdo však byl svedkem Jejich 
mužnéhó odhodlání, nemů~e ho zapomo;nout 
nikdy ... "Tuším, že neVyjdu z t?hoto ,:tok;t 
živ," řekl mi poručík Koliha, "ale )se:;: khd~~, 
obětovat se musíme." Bylo opravdu tez~o !esl! 
se nadějemi, že přežijeme b~J. V p~~elne vrav~ 
děl a kulometů vyvstávalo Jako p:lsera temn~ 
slovo: zajetí! A nebezpečí bylo tohk. "Ne~tra,h 
se naše hrstka na ohromné frontě? Neopush nas 
Italové?" Podobné otázky míhaly s~. mozkve~, 
avšak neutkvěly. Svoji povinnost cItll kaz?y, 
každý z nás věděl, že stojíme před. fore~ c~leho 
světa, který podle nás bude s?udlt cely nar,?d; 
To vědomí měl každý jedn~thvec a nekone:na 
láska k vlasti a národu čimla zde z drobnych 
prostých lidí hrdiny bez příkladu. 

A proto vesele se šlo na útok, .ve~ele .~y s. čis
tými ideály v srdci a to byla ta Sila, pz. Jsme 
zvítězili. Klid, s nímž útok začal, ustoupll po: 
jednou boji - narazili jsme na p~vé .:-a!{Quske 
posice. A úrodné vinice staly se J eVlsten; y h:
roismu, který zasluhuje! ab~ ?yl, zvecne,n 
historií. Je nemožno vypIsovat: rnzn,e ty. epl
sodky, jichž hrdinové se předshhov~h v dlve~~ 
statečnosti. Na četná kulometná hmzda, ~hrhcl 
oheň, útočeno přímo, nešetřeno vlastníc? stl, al~ 
nešetřeno také nepřítele. Bomby vykonavaly sve 
hrozné dílo. 
Oheň kulometů umlká s posledními ubitými 

nepřáteli c_ první rakouská linie byla v rukou 
čechoslováků, Těsně nad hlavou letí i~~lské }e
tadlo, letec mává na pozdrav. Ne~ylo .. J;~ m~zno 
našich udržeti, Bez oddechu vyrazdy JeJlchy.ra~>: 
z dobytých zákopů, mžikem přelétnutao Sir?, a 
prostora, ohněm rakouských kulo~e~u bl:~
vaná, a nový odpor, mohutná druhá ·hme nepra
telská vyvstávala tu na dosah ruky. 
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Nebylo to již prosté hrdinství, jež tu triumfo
valo v šíleném sebeobětování, malé hloučky tří, 
čtyř mužů vrhaly se zuřivě na celá hnízda od. 
poru, hájená houževnatě a do poslední chvíle 
kulomety a početnými ohránci. Nebyl to již boj 
muže proti muži, to podrážděný lev napadl a 
rdousil smečky šelem ... 

Střelba ,utichla - pracovaly nože. Vtom slyš, 
tam kdes! vlevo znovu ozval se kulomet: to 
naši bijí do prchajících jejich vlastní zbraní. 
"Austriáci utíkají! Bratří, kupředu! Do Piavy 
s nimH" Jednotliví střelci stávají se veliteli. 
Naše strojní pistole vesele zapraskaly. Skupinky 
se znovu ženou vpřed. 

. Než tu bez dechu přibíhá pobočník,· malý 
Italský tenente (nadporučík) s rozkazem velitele 
praporu: "Zastavit útok, jsme isolováni a příliš 
vpředu, italská brigáda, která měla za námi ob
sazovat získanou půdu, se opozdila, záložní 
rota praporu s italským velitelem se v nepře
hledném terénu ztratila, pravé křídlo nechrá
něno. Zastavit a držet liniL" 

S. hořkostí vyplněn rozkaz. Zbylé mužstvo 
narychlo sešikováno a za mírného studeného 
deště s touhou očekávána italská pěchota, aby 
se mohlo v boji pokračovati. Minuty, hodiny líně 
plynou, soumrak snesl se již nad krajinou, a 
brigáda nedochází. Hrstka Čechoslováků, hlu
boko v nepřátelských posících jako klín vra
žená, trpělivě čeká na úder, jenž by znovu uvedl 
v pohyb jeho ostří, bdělé očí vyhlížej í na všecky 
strany, čekáme posily i nepřítele. A tento do
stavil se dříve. 

V houstnoucí tmě vpředu objevily se po
stavy - byli to naši odvážlivci, kteří bez zasta
vení usilovali jíti kupředu a znovu se utkati 
s nepřítelem. Bylo jich málo, nestačili již zdo
lati protivníky a zklamáni vraceli se zpět. A jim 
v zápětí vyvstávaly nové postavy, v rakouských 
helmách - protiútok! Současně je slyšet z pra
vého boku kulomet. Obešli nás. Vyvinul se zou
falý odpor, ale odhodlaný a tvrdý. Naše pušky 
a strojní pistole se rozhovořily, rakušácké řady 
zakolísaly. A hle, mohutná vlna dostihuje nás 
zezadu - Italové. Jsme zachráněni ... 

Pozdě v noci dochází rozkaz: "Čechoslováci 
zpět!" Pod dělostřeleckou clonou stahovaly se 
zbytky praporu do zálohy, aby v nejbližších 
dnech, snad zítra již, okusily nového štěstí, zase 
na jiném místě. 

_ V klidu teprve bylo možno uspořádati roty. 
Zal, nezměrný žal svíral hruď po prohlídce pro
řidlých řad. Kde zůstal jsi, bratře Jene 
Č a p k u, kde zůstal jsi, bratře K o 1 i h o, kde 
zůstali jste Vy všichni ostatní hrdinové, proč 
iste se nevrátili, abyste se radovali s námi 
z prvního vítězství? Nedožili jste se toho, osud 
Vám nedopŤál Vašeho práva, avšak zelené nívy 
přátelské země, zrosené Vaší krví, hlásati budou 
Vaší chrabrost. Pro nás jste a zůstanete 
nesmrtelnými. 

Moravec Otakar (Robur): O naší zahraniční armádě 
v ltalii. Kolín 1923. 
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U G a r d s k é hoj e z e r a. 

~pravodaj římské~o "Messaggere" popisuje 
bOJ takto: Utok proh československé frontě vý
chodně od jezera Gardského byl připraven ve
lice důkladně. Nelze říci, že nepřátelské veli
telství chtělo dosáhnouti územního zisku; spíše 
mělo v úmyslu zasaditi krutou ránu našim spo
j encům, a dosáhnuvši vítězství, rozkřiknouti do 
čtyř světových stran v Rakousko-Uhersku, že 
československá moc v HalH neznamená nic pev
ného, že je utvořena zé živlů naverbovaných ná
silím, které po prvním náporu se zhroutí a uvolní 
nepříteli cestu. Jeto stará historie; potřebovali 
dáti sankci lživému tvrzení "Neue Freie Presse" 
tím, že by v Rakousku dokázali, že jsme donutili 
Cechoslováky chopiti se zbraně proti jejich 
"bratřím" a soukmenovcům. 

Kdyby byli Rakušané dosáhli včera na Doss' 
Altu ~enom nepatrného místního vítězství, byli 
by zajatci podle rakouského způsobu na místě 
oběšeni, a pak byl by rakouský úspěch skvěle 
vylíčen s poukazem, že Čechoslováci vzpírají se 
bojovati proti své "vlasti". 

Všichni se pamatujeme na pověstné "vítěz
ství" ze dne 15. června, při němž ohluchl rakou
ský arcivévoda Maximílián. Rakušané snili o ve
liké slávě, o dobytí Doss' Alta, horského výběžku 
700metrového, který se snižuje na Východě 
k Nago na jezeře Loppio a k západu směrem 
k jezeru Garda. - Dne 3. srpna dobyli jsme 
před tím ztracených po sic zpět, ale Rakušané 
znovu podnikají útok, aby zdolali českosloven
ské vojsko, které chrání úsek Východně od je
zera Gardského. 

K útoku na naše statečné spojence dalo ra
kouské velitelství prvé armády generálu Schíes
serovi nejlepší útočné jednotky z "domobrany", 
vybrané jedině z Němců a Maďarů. Arcivévoda 
Josef, který řídil osudy této horské fronty, po
čítal s rasovou nenávistí, která byla den ode 
dne v rakouské monarchii živena. 

O 4 hodinách se počala ničivá palba na úsek 
fronty od jezera Gardského k jezeru Loppio. 
Barbaři se nijak nemírnili v divošské zuřivosti 
a vrhali tisíce plynOVých granátů proti česko
slovenskému vojsku. Přímo napadeny byly zá
kopy na výběžku Doss' Alto, jejichž přední čára, 
jest t. zv. Roncola italiana a uhýbá pak zpět ke 
kótě 703, kde ústí do normálních posic - Sassa 
Sega nalevo a jezero Loppio napravo. 
Maďaři a Němci, postupujíce ve dvou prou

dech od Malga Jures, vrhli se k útoku po jedné 
hodině nejprudší palby. Jeden proud vrhl se 
k posicím na Sasso Segaj řvali, žádajíce, aby se 
obránci vzdali, a vrhali ruční granáty. Čecho
slováci útočně vyrazili z linie a umístili za pře
kážkami kulomety. Ihned zahájili ničivou palbu 
proti útočníkům, kteří byli přinuceni postupně 
ve vlnách ustoupiti. Zanechali na místě mnoho 
mrtvých. ' 

Druhý proud vzal čelným útokem posíci 
přední hlídky na Roncola, hájenou jen 5 lidmi. 
Proud ten mohl se tu snadno pře valiti a po
stupně útočiti na zákopy kóty 703. útok nepřá
telský byl tak prudký, že po dvouhodinovém 
zápasu vnikli Rakušani do posíc, ale neudrželi 

se tam ani hodinu. Z vlastního podnětu a s ob
divuhodnou křepkostí vrhla se k protiútoku po
sádka kóty 904 a tak zv. zákopnické boudy, 
vedená poručíkem Fa b í á ne m (dnes podplu
kovník a velitel 33. pluku v Chebu). BOjoval se 
krutý, krvavý boj s divokou ne~~v~stí. ~~ďaři 
a Němci byli pobiti v dobytých j1ml POSIC,lC~ a 
přes jejich mrtvoly vrhli se v prvých hodmach 
odpoledních čechoslováci nezadržitelně kupředu, 
razíce si dýkou cestu až k přední hlídce na 
Roncola ita1iana. Obnovili tak úplně situaci." 

Rakouské ztráty byly: 6 důstojníků a 51 mužů 
mrtvých, 100 raněných. Na prudkost a zuřivyost 
boje byly naše ztráty poměrně skrovné. Av~ak 
5 bratří bylo průběhem bojů zajat? a z y:l1C~ 
4 byli za obvyklých surových form~ht povesem. 
Byli to bratři: Ježek, Nováček, Slégl. a .~V?
boda. Slovák Badinka, u něhož nemohh zpsht, 
je-li mu dvacet let, byl odsouzen k žaláři. O di
vokosti bojů možno si učiniti představu z tra
gického případu bratra poručíka Ulricha T r o
já n k a a střelce S t u dni č k~. Troján:~, ~b
klopen se všech stran nepřáteli, se, rade~l sam 
zastřelil, Studnička byl dvakráte zajat, vzdy se 
vyprostil, ač raněn, a vrátil se třetí den, když 
byl ležel celou tu dobu před našimi překážkami. 
Z líčení očitých svědků a účastníků bojů uvádím 
toto: .. 

Viděl jsem u San Dona, kde se zpěvem na 
rtech bili se jako lvové a svým chováním po
vzbuzovali naše vojáky. Ministr Bissolati. 

Moravec Otakar (Robur}: O naší zahraniční armádě 
v !talii. Kolín 1923. 
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Z P r á V a V r ch n í h o i t a I s k é h o 
vel i tel s t v i z e dne 2 2. zář í I 9 I 8. 

Po prudké dělostřelecké přípravě, velkým 
díÍ~m s plynovými granáty, podnikly dva ne
přáteiské proudy včera za úsvitu útok na vý
běžek kóty 703 nad Doss' Alto, jižně od Nago. 
Prvý proud napadl čelně od severu na jih, druhý 
hleděl odříznouti kótu obklíčením od severo
západu na jihovýchod. Chrabré vojsko česko
slovehské dívíse, která měla po sice obsazeny, 
bráni'Io je s obdivuhodnou statečností. Obkliču
jící útok byl zdolán a odražen oddílem kulo
metů, jehož mužstvo pak odvážně vyšlo nepří
teli ;:Vstříc. Oddíl ten vyrazil z bojovné linie. 
Druhemu nepřátelskému proudu, který zdolal 
přední hlídku, podařilo se dostati na k?tu 703, 
avšak okamžitě zahnán posádkou a postlaml po 
prudkém boji muže proti muži, v němž nepřítel 
utrpěl přetěžké ztráty. Odpoledne útočné od
díly československé obsadily znovu veškeré po-
sice. Diaz." 

Jos. Logaj: československé legie v !talii. 
Památník odboje. Praha. 

}(0-

P a mát c e b r a tra F r. T o b k a. 

Bratr Tobek narodil se dne 24. dubna 1896 
v Lažanech u Litomyšle. Za války sloužil u pev
nostního dělostřeleckého pluku Č, 4 v úseku 
rívském, odkud dne 27. května 1918 přeběhl 

do italských zákopů v blízkosti Dossa Casina 
pod Altissimem. Společníkem v plánech a útěku 
byl mu hrdinný Alois štorch, telefonista od 
3. baterie téhož pluku v Nagu, s nímž rozloučila: 
ho jenom smrt. Utěk jejich byl plánovitý. U ba
terií bylo tehdy 70% Čechů a z nich několik 
tajných spiklenců, kteří měli jím pomáhat pro 
případ potřeby vojenské akce s italské strany. 
Po zdařilém útěku měli dáti znamení jedním 
šrapnelem, vystřeleným na vršek rakouské pev
nosti Garda, z děla, umístěného na vrcholku 
AltissÍma. Tak se také stalo. 

Příchod jejich a důležité zprávy, podané ita;
skému velitelství 1. armády o rakouských POSI
cích severně od Gardského jezera v úseku Ríva
Torbole-Nago-Perlone-Creino, měly tak ohrom
nou důležitost a význam, že kromě cenných in
formací měly býti podJdadem ev:ntuální y ~točné 
akce v tomto úseku, kterou chtel pOZde)l pro
vésti generál Graziani s naší VL divisL Před
stavoval si to tak, že divise bude v útoku pod
porována českými živly u rakouských baterií 
po předcházejícím v doroz~měnív. a řá.dné propa
gandě, která se mela zahm pnpravlt. V tomto 
duchu došlo také v noci na 3. července 1918 
ke známé odvážné výpravě na motorovém člunu 
4 českých dobrovolců: štorcha, Tobka, Jeřábka 
a Šmardy, kteří u T orbole při ústí řeky Sarky 
chtěli v přestrojení tajně se dostati do :a~ous
ký ch řad. účelem výprav~ bylo. hlav,?e ll;f<;>r
movat slovanské živly o eXistenCI VL csI. dlVlse 
v těchto místech, působit na ně rozvratně p.ro 
případ útoku a podat potř~bné info~m~ce o ~lS: 
lokaci vojska smluvenýmI znamemml, k ymmz 
bohužel již nedošlo. Jeřábek v byl ve vode za
střelen, štorch popraven a Smarda odsouzen 
na 20 let. Jedinému Tobkovi podařilo se po 
nadlidském úsilí dostati se plováním k Buon 
Porto, odkud byl přes Malcesine a Sogno při
vezen do Verony. 

Zdá se, že duší tohoto podniku byl br. Tobek, 
který již s tímto úmyslem přebě~l~ a ~e v to~t~ 
směru působil s br. storchem na sda mformacm 
služby u I. armády ve Veroně plukovníka Mar
chettiho který je na odvážnou výpravu vyslal, 
přiděliv hm ještě dobrovolně se přihlásiVŠí, star,ší 
důvěrníky v zajateckém táboře na tvrz! Pro
cola br. Jeřábka a Šmardu. 

Tobek po kratším pobytu ve veronské nemoc
nici byl přidělen Vyčítalově výz,:ědné ~ot~ 
v A viu, kde dne 12. července general Grazlam 
odevzdal mu v přítomnosti plukovníka Marchet
tíhO' a br. dra Sychravy za asistence celé roty 
distinkce strážmistra a italský válečný kříž 
za statečnost. 

Padl v boji 23. září 1918 proti přesíle př~ 
-útoku 2. a 3. výzvědné roty na Cima Tre Pezzl 
v údolí Geldpachu. Tělo jeho nebylo nalezeno 
a marně jsem po něm pátral při prováděn~ ~on
centrace legionářských ostatků na hrbltov 
Castel Dante v Roveretu. 

Jan Laška. 
Národní osvobozeni ze dne 17, června 1928. 
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D vad o p i s y leg i o n á ř ů. 
(K odhalení pamětní desky bratru Františku Tohkovi 

v Lažanech u Litomyšle dne 17. června 1928.) 

Ml~dý ,:enkovs~ý hoch ~í!!l často potřebu po
hovonh Sl v dopIsech rodlcum o všem tom, co 
průběhem války ho tísnilo i bolelo, Dopisy jeho 
~so~ krá~nou ?kázkou, jak ušlechtile dovedl vy
lav~rovah sVOJ~ cítění i postřehy a jak jemn~ě 
pnpravoval mIlovanou matku i otce na svoje 
rozhodnutí, vstoupiti do legií. 

V jednom dopise br. Tobek píše: 
"Stáli jsme u rozkvetlého bezu a nad naml 

rozkládaly se orosené větve, obalené bílým 
květem. Dole u města šumělo jezero a na dru
hé:n k,oncí svít~l pruh krásné Italie. Je to přece 
krasne. Ano, Je to krásné! Ale nemiluješ to. 
Míl?vat můžeš jen srdcem. A nepřirostl ti ten 
kraj k srdcí, Nejdřív jej musÍš milovat. 

Myslím si často, že kdybych viděl Kavkaz 
Himalaje nebo pyramidy po západu slunce moř~ 
rán? v Neapo~i, nebo kdybych prožíval n~c při 
ohDl na. amencké pampě... že nikdy by mne 
neopushly ty modré, starostlivé očí mé matky 
a vážný pohled tatínkův, ta živá představa naší 
prosté světnice, stavení, s každou podrobností, 
zahrada a polní cesta za humny. Jistě nic na 
světě n~ní prostě krásnější než to, co nejvíc 
miluješ." 

To je dopis z Rivy, kde mladé srdce vzpomí
nalo na domovinu, na rodný kout. Tam také 
br. Tobek za bezesných nocí, kdy s úbočí a 
vr:?oIů alpských slýchal větrem nesený zpěv 
naslch výzvědčíků, hymnu své vlasti psal ro
dičům dopis, ve kterém zdůvodňuje ~voje roz
hodnutí, přejít frontu a vstoupiti do legií. Dopis 
ten se nezachoval, ale dosti jasně povídá nám 
o !om poslední dopis z rakouské fronty, který 
znl: 

"Jenom pár slov! Jen tak maličko mohu a 
umím napsat z toho všeho, co hlavou projde 
~ , čín: srdce bo~í. Bo~e, co by toho bylo, nikdy 
zadny konec; Jak rad bych psal a psal, jako 
bych se zas rád loučil. Člověk se nikdy dost 
nerozloučí. Jak touží opět znova po tom objetí, 
po slzách vděčnosti, po slovíčku útěchy a od
puštění. Mrie netrápí nic, co se mne týká, mne 
bolí jen Vaše bolest, a to nejvíce, že si myslím, 
že jí nejsem hoden. Nešfasten nejvíc je ten, 
kdo nešfastné dělá ty, které miluje. Nechci být 
sobcem a myslím, že nejsem. Vzpomínám stále 
na Vás, na celý Váš život. Vzpomínám na 
Pepka*) a teď nejvíc cítím, jaká je ho škoda. 
Bolí mne, že jsem nebýval dost hodný. Pro
sím Vás, kdyby se mně něco stalo, netrapte se 
pro mne. Pozdravuji Vás všecky, buďte zdrávi 
a buďte s Bohem. Líbám Vás všecky. Na shle
danou." 

Snad podivná tucha blízké smrti diktovala' 
mu dopis, který rozdíral srdce staré matce 
i vážnému otci. A bylo souzeno, aby skutečně 
oplakali i druhého syna, když v boji s Raku
šany dne 24. září 1918 zřítil se se skály na Cima 
Tre Pezzi a zahynul v rokli. 

0) Bratr Františkův, který zemřel na úplavici hned 
v začátcích války v Haliči. 
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. Jedinou útěchou, hrdo~ a krásnou, bylo jim. 
z,e ,ze statku, z kterého před 180 lety utíklil do 
~zmx. psanec, český bratr V á cla v Kle j ch, 

t:me: .po 200 let~~h vyšel potomek jeho po 
preshcl, aby v bOJl za svobodu národa prolil 
krev, .. Tentokráte však utrpení a krev po
svěcena byla vítězstvím! 
Jar. Caska. Národni osvobozeni ze dne 17. černna 1928. 

V i a P r a b i II Are o. 

Zde dne 22, září 1918 popraveni byli po bitv~ 
na Doss' Alto tito bratři: 

Jež e k Antonín, narozený dne 17, července 
1894 v ústí n. Orl., svobodný, povoláním pe
kař~ký dělník. y legiích sloužil u 12. roty 
33. cs. pluku. Zajat byl Rakušany na Doss' Altu 
dne 21. září 1918. Popraven den na to oběšením, 
pohřben na místě popravy, později na hřbitově 
v Arcu, odkud byl exhumován a převezen do 
vlasti. 

N o v á č e k Karel, narozený dne 16. října 1879 
v Břežanech, okres Horažďovice, ženatý, povo.: 
láním zemědělec. V legiích sloužil u 2. roty 
33. čs. pluku. Zajat rovněž na Doss' Altu a 
oběšen dne 22. září 1918. Pohřben na místě po
pravy, později na hřbitově v Arcu, odkud byl 
exhumován a převezen do vlasti. 

S v o bod a Václav, narozený dne 10. září 1889 
v Kamenomostu, okres Velvary, ženatý, povo
láním zemědělský dělník. V legiích slouží! 
u~2. roty 33 čs. pluku, Zajat a popraven za 
stejných okolností jako předešlí. Ze hřbitova 
v Arcu, kde pohřben, byl exhumován a převezen 
do vlasti. 

Š I é g I Jiří, narozený dne 29. září 1884 
v Oprechticích, okres Domažlice, svobodný, po
voláním dělník. V legiích sloužil u 12. roty 
33. čs. pluku, Zajat rovněž na Doss' Altu, spolu 
s předešlými popraven a pohřben. Z Arca exhu
mován a transportován do vlasti. 

S jmenovanými čtyřmi zajat byl také Jan 
B a d i n k a, Slovák, který nebyl odsouzen, je
likož se mu neprokázalo příslušné stáří 20 let .. , 
Zajatí bratří eskortováni byH do t. zv. Segrone
Lager u Naga, kde vyslýchal je hejtman Jakšič; 
velitel 3. praporu 136. pěš. pluku. Odtamtud 
ještě dopoledne dopraveni byli k velitelství 
úseku Riva ve vesnici Ceniga. Tam z rozkazu 
velitelství 20. armádního sboru ještě téhož dne 
odpoledne sestaven náhlý soud, a v 5 hodin 
odpoledne 21. září 1918 se započalo přelíčení se 
zajatými legionáři. Soud zasedal ve školní síni 
místní obecné školy. Vězení bylo ve strážnici 
v přízemí domu "Albergo al CavaIlo Bianco", 
Předsedou soudu byl podplukovník Knoll, místní 
velitel v Cenize, notorický alkoholik, který na
strčen byl vždy na příjemné funkce, z nichž od
povědnosti si nebyl nikdy vědom. Přísedícími 
bJ;H od téhož velitelství hejtman Pasegger, ryt
mIstr v ev. Hofelmayer, v občanském povolání 
soudní rada z Vídně, a nadporučík Holzer, Pře
líčení řídil hejtman-auditor Dr. Steinlechner, 
v občanském povolání soudce v Tyrolsku. Při 

přelíčení byl přesný a nestranný, ač nebyl 
přítelem Čechů, Vojenským prokurátorem byl 
nadporučík Scheid z Vídně, zuřivý nepřítel všeho 
českého a smutně známý z jiných přelíčení. Za 
obhájce ustanoven nadporučík J. Vydra, Tento 
protestoval s poukazem na to, že není právnicky 
vzdělán, kdežto prokurátorem je právník z po
volání, ale byl odbyt s odůvodněním, že je to 
stejné, Před zahájením přelíčení byly však úlohy 
změněny, Nadporučík Vydra ustanoven tlumoč
níkem, obhájcem pak jmenován nadp,K.Neumann 
z Prahy. Chováni obžalovaných bylo důstojné a 
klidné, Unaveni po přestálém nočním bojí a po
chodu, jen s námahou přemáhali spánek. Jež e k 
šl é g I a S v o bod a podle vlastní výpovědi 
chyceni byli v kaverně beze zbraní, jež zůstaly 
před kavernou, takže se nemohli brániti. Bylo 
jich v kaverně 5, dvěma podařilo se utéci. šlégl 
předveden byl k soudu,zraněn na krku a na hlavě, 
která mu byla obvázána. N o v á č e k byl rov
něž zraněn a obvázán na hlavě. Uvádí, že v le
giích byl vojínem zdravotního oddělení a také, 
byl předveden s páskou Červeného kříže. Zajat 
byl pří obvazování čs. důstojníka bez zbraně a 
beze všelikého pokusu brániti se. Raněný důstoj
ník, Čechoslovák, kterého obvazoval, vytrhl se 
Rakušanům, hodil po nich ručním granátem, a 
sám se pak zastřelil, aby nepadl Rakušákům do 
rukou. (Běží o poručíka Trojánka,) Nováček 
choval se u soudu nejstatečněji, ač také zaslzel 
při vzpomínce a vyptávání na rodinu. Rekl 
soudcům: "Já vím, že budu oběšen, a proto je 
jedno, vypovídám-li nebo ne," Také na otázky 
soudu odpovídal co nejméně a na svoji obranu 
poukazoval pouze na pásku Červeného kříže, -
Slovák Jan Badinka, slabý, nevědomý hoch, ne
věděl ani, kdy se narodil, čímž se nevědomky 
zachránil. Na dotaz soudce odpověděl, že myslí 
že mu je jeden až dva měsíce přes 20, což tlu
močník nadporučík Vydra důsledně i na někoH
keré otázky soudcům překládal tak, že mu schází 
1-2 měsíce do dvaceti let. Seznal totiž z neustá
lého vyptávání soudce a snahy zjistiti přesně 
jeho stáří, že obžalovaný nemůže býti odsouzen 
k smrti, není-li mu 20 let. Skutečně také byl 
Badinka před náhlým soudem s tímto odůvod
něním osvobozen, jeho věc odkázána na řádný 
divisní soud, kde bylo později zjištěno, že je mu 
dvacet let a dva měsíce. 

Líčení konáno bylo po celou noc s několika 
přestávkami, kdy čekáno bylo na svědky. Ob
žalovaní. na smrt znaveni po přestálém nočním 
boji, stále usínali a museli býti buzeni, aby od
povídali. Vypovídali celkem málo, něco též o le
giích a jejich organisaci, a proti obžalobě hájili 
se jen tím, že némě1i zbraní v. ruce. Vojáci od 
šturmhalbbatalionu Riva, kteří povoláni byli 
jako svědci, nemohli řící ničeho positivního, 
Jejich odporující si výpovědi vzbudily nelibost 
soudců a jejich surový zjev působil odpuzujícím 
dojmem, takže tři z nich nebyli vůbec vzati do 
přísahy, Vyslechnuto jich bylo celkem deset, 
z nich všichni byli, až na dva Poláky, Němci. 
Vojenský prokurátor ve své řeči uváděl, že lIZ 

pouhé dopadení v československé uniformě 
stačí k odsouzení k smrti, které navrhoval i pro 
nejmladšího legionáře Badinku. Obhájce obžalo-

vaných, nadporučík Neuman, v přestávce sestavil 
si obhajovací řeč, v které překvapil svojí otevře
ností a přímostí. Ač Němec, žádal souzení ob
žalovaných ne podle mrtvé litery zákona, nýbrž 
podle citu a rozumu. Uváděl, že to bylo samo 
Rakousko, které prve shánělo Poláky (z ruských 
zajatců) do legií proti Rusku, Ujal se vřele Ba
dinky i Nováčka, uváděje všecky polehčující 
okolnosti, takže se zdálo, že aspoň tito dva 
budou osvobozeni. Přesto však odsouzeni byH 
všichni čtyři k smrti provazem, jelikož byli 
členy organisace, která pracovala a pracuje 
k zničení a rozdělení Rakousko-Uherska, dále 
proto, že porušili přísahu, a že se zb~aní v ruce 
bojovaH proti monarchii. Jedině Badmka nebyl 
odsouzen z toho důvodu, že nebylo s určitostí 
prokázáno, že je mu dvacet let. Nováček na
vržen byl soudem k udělení milosti se zřením 
na četné polehčující okolnosti. VeHtel úseku, 
generál An!. Schiesser, však mu jí neudělil ani 
na přímluvu auditora Steinlechnera, ani na pří
mluvu polního kuráta Dra Hrubého, který den 
nato sám k němu šel prosit aspoň o milost pro 
Nováčka. Obžalovaní přijali rozsudek smrti 
klidně, šlégl chtěl odporovat, ale byl zakřiknut. 
Rozsudek byl jim oznámen hned po potvrzení 
v neděli 22. záři v 5 hodin ráno a měl býti za 
dvě hodiny proveden, Generál Schiesser odlo
žil však exekuci na sedmou hodinu večerní, aby 
nebyla s druhé strany z Altissima Haly a česko
slovenskou armádou pozorována a snad rušena. 
Za místo popravy určeno Arco, asi 300 kroků 
od mostu na silnici Prabi, blíže románské 
kapličky. 

Do provedení rozsudku držání byli odsou
zenci ve vězení pod přísnou stráží v domě 
"Albergo Cavallo Bianco". Toho dne navštívil 
je několikráte polní kurát Dr, Hrubý .. K sedmé 
hodině večerní naloženi byli do vozu Cerveného 
kříže pro lehce raněné a vezeni pod silnou 
eskortou k Arcu, Z důstojníků velitelství nešel 
k popravě nikdo, jen dva nejmladší ze zvěda
vosti. Za soud dostavil se pouze předseda pod
plukovník Knoll. prokurátor nadporučík Scheid 
a polní kurát Dr. Hrubý, aby poskytl odsou
zencům poslední útěchy, Na návrh plukovníka 
prince Eliáše z Parmy, bratra bývalé císařovny 
Zity, t. Č. velitele úseku Riva-West, komando
vány byly k popravě deputace od všech pluků: 
vybrané z českého mužstva. Pro ty měla býtI 
poprava výstrahou, Z fronty dostavilo se ně
kolík důstojníků Němců, z nichž se při popravě 
smutně vyznamenal nadporučík Christian, ve
litel Bergfiihrerkompagnie z Campi u Rivy, Ten 
byl znám co zuřivý odpůrce. všeho české~o a 
byl by nejraději sám i tyto legionáře oběSIl. 

Katem byl známý šikovatel qluhowski, ~terý 
popravil dříve také legionáře storcha, a J~de~ 
četař, Přítomní byli nadporUČík Rothe, mlstm 
velitel VC Arcu, a vojenský lékař z tamní ne
mocnice. Prokurátor přečetl ortel a polní kurát 
přeložil jej odsouzencům, kteří srdnatě, bez 
pásky na očích stáli tu se svázanýma rukama 
pod dozorem 4 mužů s nasazenými bodáky, 

První přišel na řadu br. Ježek, Byl vzat katem 
pod rameno a veden k první oprátce, vzdálené 
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asi 6 m; Ostatní tři na onu malou vzdálenost 
bez zavaz~nýc~ ~čí m:xsili při?lížeti této, pro ně 
tak hrozne scene. Jezek projevil pod stromem 
na dotaz knězův jako poslední přání žádo t 
aby ,se. smě.l r~~~oučiti s bratřími (s ním odso:~ 
zenyml !eglOnan). To učinil krátce požádav je 
za odpustění všeho, čím jím kdy ublížiL Kat dal 
~u opak hl,avu dC? oprátky a nařídil dvěma vo
~kum vytahnouh druhý konec provazu vzhůru 
otv~ však byl Ježek trochu nad zemí, prova~ 

se pretrhl a. odsouzenec spadl na nohy s v'
razem bolesh ve tváři. Sundána mu smyčka Ya 
zaved~n hned k druhé oprátce, již mu popravčí 
nasadil a dal znovu vojákům rozkaz vytáhnouti 
pr~vaz. Ale ten se i tentokráte přetrhl a uboh ' 
Je~ek spadl znovu, chroptě. Narazil hlavou n~ 
p:~ stromu a zůstal chvíli v bezvědomí. Když 
p:lsel k ~obě, pravil polnímu kurátovi: "Prosím 
v~s, zastrelte mne, vždyť je to hrozné jak s vl _ 
ve~:m, nak!ádají." Následovalo všeobecné ~o~
~or~em a lekař, zlostně cosi mumlaje, chopil se 
trehho prov~zu a zkoušel jeho sílu. I tento třetí 
pro,:az vse ~retrhI, n.eboť byly papírové. 
. Lekar, pretrhnuv Jej ještě na dva kusy hodil J:. na k~ta s výhrůžkou, že jej sám obě~í, ne
p:lUes~-h pevných provazů. Z přítomných uči
nen

k 
na~rh, aby odsouzení byli zastřeleni, avšak 

pro urator to odmítl s poukazem že b 
to byl akt milosti, a trval na prov~dení roz

Y 

sud~u oběšením, event. na odložení poprav; 
na v, ruhý den. Došlo k výměně názorů a po 
delslm sporu. nadporučík Christian, který pro
testov~l pro,h odložení rozsudku, se nabídl, že 
obstara nove provazy ze svého skladiště v A 
Během ,této smutné a rozčilující scény tři z r~d~ 
s~uzenyc~ zachovali úplný klid, kdežto Ježek 
zustal lezet na zemi. 

nýc~ Čechů, dal je vykopati a převézti na 
hrblt~k' aby se. jim mohl postaviti důstojný 
pomn: . Byla to Jednoduchá pyramida improvi
sov~na, z betonu a slepených kamenů, na níž 
sed: so~o1. Pomník opatřen byl nápisy se jmény 
mu<:edmků a verši v řeči italské a české. Českv 
vers napsal polní kurát Dr. Hrubý. Zní: " 

Spěte sladce v Pánu 
čeští hrdinové ' 
volnosti již le~ší 
vzešli vlasti dnové. 
Tam nad hvězdami 
na shledanou s vámil 

Slavnostní odhalení pomníku konalo se dne 
29. ledna 1919 za účasti vojenských úřadů a 
representace města Arca v čele se starostou 
Prosperem Marchettim, za přítomností bratra 
sta::ostova: plukovníka Marchettiho, jenž byl 
vehtel~n: ceskoslovenského legionářského pluku 
na Alh~slm~. Sla,:nosti účastnily se četné depu
tace, skol?! mladež a celá italská veřej
nost. Sl0!1zena byla polní mše a plukovník 
~~~chet~l proslovil řeč, oslavující číny legio
naru na Italské frontě. 
b ra mí~!ě, ~de byli zvajatí legionáři popraveni, 

y t,ak~ez znzen mensí pomník, aby označoval 
pamatne 0;:10 mís,to: Opatřen byl mramorovou 
deskou s hmto naplsem v řeči italské a české: 

čtyři bojovníci za svobodu 
~ežek Antonín z Ústí n. O~1. 
slégl Jiří ze Stanětic, I 

Svohoda Václav z Nouměřic 
Nováček Karel z Malého BOT~ 
čes~oslovenští dobrovolníci v Úa1ii 
bylI popravení pod těmito olivami' 
od Rakušanu po bitvě na 

Dosso Alto 
22. (IX. 1918. 

Tělesn~ zůst~tky popravených byly později 
exhumovany, prevezeny do Prahy a zde dne 
24. dub?a 1921 v společném hrobě na Olšanech 
pochovany. 

:Moravec Otakar (Robur): O naší zahraniční armádě 
v ltalii. KoZin 1923. 

!eprve as!. za hodinu, tedy již před devátou 
vece:- byly pnneseny nové provazy a bylo znovu 
zapocato ~op~avoyání. Tenkráte se to po
vedlo ,bez Jakekolt závady. O půl desáté byla 
s~utna ~xekuce skončena. Mnoho diváků mezi 
hm z ~ruzy v~dešlo, mezi nimi i důstojníci. Od
~ou.z~nl ~ratn zachovalí naprostý klid a nepro
Jevvlh am trochu úzkosti před smrtí. Nováček 
pred popravou prohlásil, že umírají nevinně a 

p O S 1 e dní ch ch V i I B. H a v len y. pro sv.obodu vl~sti .. Mrtvoly popravených byly Z 
za no,:! bez ,rakVI vloženy do vykopaného hrobu, 
posypany vapnem a zahrabány. (Podle zprávy Frant. Poláka, býv. divis. faráře 46. stř~L 
,Sl~vák Bad~nka byl po vynesení rozsudku 

tehoz dne, t. J. 24. září eskortován k polnímu 
sO,ud.u do v~ar~ha di Calavino a tam zavřen s těž
kyml Z!OClUCl. Bylo tam sice zjištěno, že je mu 
pr:~ dv~cet let, ale k soudu již nedošlo. Byl 
nanzen ustup a soud se rychle stěhoval do Tri
~entu. ': Mezzo Lombardu upadl celý soud 
1 s. Badmkou do zajetí. Jen hejtman-auditor 
Stemlechner se ještě v Tridentu tajně ztratil. 

dívíse, pp. 287, t č. v Řepích u Prahy.) 

H:ob 'poprav~ných byl úplně srovnán se zemí 
n:ez1 ohvovýml stromy, kde byH pověšeni. Ne
zu~t~l však dlouho bez povšimnutí. Ani ne za 
meslc, bylo ono území osvobozeno. Češi z ra
~ousk~ arn:ády, odcházejíce dobrovolně do 
lt:,:ls~:~o. zajetí, oz~obm jej věnci. Po uzavření 
p:-l1l;en ~talský plUKovník Giuseppe Cav. Oli
Vl~:l, vehtel pevnostního dělostřelectva v Arcu 
zajlmal se o tyto tělesné pozůstatky poprave~ 
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. Dne 2.1. čeryna !91~ 'po 9. hod~ně ranní byl 
Jsem ve~lÍelstvlm 4ó. dlvlse telefOnIcky zavolán 
~bych Jako katolický kněz poskytl duchovní 
ute~hy legionáři. čsl. brigády Bedřichu Havle
nOVI. vOdeb~a~ Jsem se ihned do stanoviště 
46. stre!. dlvlse, které bylo mezi vesničkou 
~ortolotto a yobcí Davanzo. blíže Gnes. Tam 
JSo~ o samote dva neb tři domy a v jednom 
z, nIch - a to v tom, který stojí u samé sil
mce - zasedal divisní soud. -

Na otázky vypravoval mi Havlena že je 
~ynem lesního hajného na panství 'knížete 
Svarcenberka v Nové Lhotě u čáslavě že vy
stu~?vaI . celé gymnasium v Čáslavi, a ~oněvadž 
ro~:~e 1 e~o neměli dosti peněz na jeho 
VyS~l v stu~le, . věnoval se po maturitě berní 
sluzbe; pusobIl v Nymburce a posledně jako 

berní asistent v Zamberku. V roku 1914 byl 
odveden k c. a k. p. pl. č. 98 a jako jednor. 
dobrovolník-desátník upadl s celou setninou, 
jejímžto velitelem byl rodilý Němec, na Monte 
Michaele (25, listopadu 1915) do italského za
jetí. V koncentračním táboře v Italii tvořila se 
československá legie a Havlena byl jedním 
z prvních, jenž do ní vstoupil a stal se poklad-
níkem, 

Před zahájením rakouské ofensivy na Piavě 
v červnu 1918 zdržoval se Bedřich Havlena 
ještě s jinými legionáři v blízkosti rakouských 
zákopů, zvláště v úseku, kde byl 98. pěší 
pluk, a konal na frontě službu propagační. 
Pravil, že docházel téměř po 3 týdny do ra
kouských zákopů a vybízel tam své krajany, 
aby odhodili zbraně a přešli na stranu italskou, 
že však čeští vojáci nereagovali na jeho na
bídku z obavy o život, což najevo dávali tím, 
že ukazovali na krk. 

jelikož rozsudek na Havlenovi byl již vykonán 
(liteře zákona bylo zadost učiněno) a odsou
zenec jen mimořádným způsobem na živu zustal. 
Avšak předseda divisního soudu, rytmistr v. 
Frohlich (od drag. pl. č. 15, 4. švadrony), když 
telefonický rozhovor setníka Kollera s ve
litelem 46. divise zaslechl, zle se na setníka
auditora (Kollera) obořil, proč případ divisionáři 
hlásil, a spojiv se sám telefonicky s divisioná
řem, počal vyjednávati. Potom divisionář na
řídil, aby trest smrti byl vykonán. -

Zcela klidný, nejevě nejmenšího rozčilení nebo 
strachu, jako opravdový hrdina vyšel Havlena 
z chléva a kráčel v průvodu několika vojínů 
štábní setniny, polních četníků a členů soudní 
komise, maje opět po boku divisního faráře. 

Právě před ofensivou byl Havlena opět 
se svými druhy z italské legie přivezen auto
mobily k rakouským zákopům, aby ještě 
v poslední chvíli vyvinuli zvláště pronikavou 
agitací. Bylo jim slíbeno, že v okamžiku, kdy 
se ofensiva začne a rakouské voj sko bude postu
povat, budou italské automobily zase připra
veny, aby je do bezpečí zavezly. Než, když 
ofensiva se začala, italský automobil - nepřijel. 
Havlena sám se domníval, že se automobilům 
na cestě něco přihodilo a že se tedy nemohly 
na ujednané místo dostati ... Rakouské vojsko 
počalo postupovati a Havlena, nemoha se již 
nazad dostat, skočil do Piavy, kde se pak blíže 
S. Dona dí Piave po tři dny skrýval, až byl 
vojíny (stř. pl. Č. 13) zpozorován, poněvadž byl 
svou italskou uniformou nápadný; byl chycen 
a přiveden jako zajatec k 46. střel. divisi. 

Když vše vypověděl, tázal jsem se ho, má-li 
nějaké přání. Řekl, že si přeje, abych neozna
moval jeho rodičům, že byl popraven, poněvadž 
by tím byli nesmírně rozrušeni a považovali by 
tuto smrf svého syna za velikou hanbu, neboť, 
dodal, "j sou jíž staří a tomu nerozuměj í". -

Na otázku soudu, je-li na smrt připraven, od
'pověděl Havlena pevným hlasem: "Ano!" r-
Potom vyšel odsouzenec po boku divisního faráře 
z chléva a střežen jsa četníky a vojíny od 
štábní setniny, ubíral se k popravišti, .. Divisni 
soud stanul blíže místa popravy. 

U šibenice, která byla na telegrafní tyči pri
mitivně zhotovena, čekal strážmistr 15. drag. 
p1., 4. švadrony, jakýs Němec od Vídeňského 
Nového Města, jako kat a u něho byH dva dra
gouni - jeho pomocníci. Na silnici a na poli 
přihlížel velký zástup vojínů. Havlena přistoupil 
zcela klidně k šibenici, postavil se na prázdnou 
bedničku od šrapnelů, sám si ovázal provaz 
kolem krku, odkopl bedničku - a visel ... 
Vtom však šibeniční rahno pod tíhou těla 
Havlénova povolilo a Havlena spadl do pří
kopu. .. Než, ihned vstal a oprátku si uvol
nil. - Soudní komise nařídila, aby Havlena byl 
odveden zpět do chléva, což se také stalo. 

Setník Koller projevil názor, že by nyní 
(analogicky podle civilního práva trestního) od 
nového trestního výkonu mělo být upuštěno, 

Když Havlena došel až k šibenici, zavěsil se 
oběma rukama, které, jak již vypravováno, 
zůstaly zcela volné od oné chvíle, kdy mu s nich 
provazy sňaty, aby mohl v chlévě napsati pří
buzným lístek - a čehož si (ku podivu!) nikdo 
nepovšiml - tedy oběma rukama zavěsil se 
na ráhno, aby vyzkoušel, i e-li šibenice dobře 
připravena ... 

"Dobré je to," pravH, "ale příliš nízké -
moje nohy by dosahovaly až k zemi, takže 
bych se nemohl udusití." - žádal tedy, aby 
mu pod nohama byl vykopán důlek, což také 
pomocníci katovi od 15. drag. pluku učinili. 

Na to Havlena vystoupil na prázdnou bed
ničku od šrapnelů, ovinul si sám kolem krku 
oprátku a zkoušel, zdali oprátka na krku 
dobře přiléhá a žádal mezi tím katy, aby 
bedničku podtrhli, až jim řekne ... 

Najednou zvolal: "Podtrhněte!" - Stalo se. 
Přítomní žasli nad takovou chladnokrevností. 
Havlena napjal nohy, přitáhl k nim obě ruce, 
jako by se stavěl do "pozoru" a ani dost málo 
sebou nepohnu!. 
Památce Bedřicha Havleny, popraveného ital. legionáře. 

Čáslav 1922. 

Rozkaz 10. armádního velitelství 
o popravě legionáře Josefa 

S o bot k y. 

C. a k. armádní velitelství. 
Poučení mužstva (} osudU 

českoslov. legionářů. 
č. j. 3684/71. 

Opis. 

C. a k. XX. sborovému velitelství. 
PolIli pošta 510, 1. srpna 1918. 

Dne 25. m. m., byl I při vlastním podnikání 
v údolí Concei zajat tak zvaný československý 
legionář. Při jeho výslechu vyšlo najevo, že za
jatec se jmenuje Josef Sobotka, že bojoval jako 
pěšák c .. a k. p. pL 21 na honzu proti Italům a 
r. 1917 "dostal se do italského zajetí. Tam byl 
hlavně tvrdým zachazením přinucen k tomu, aby 
vstoupil "dobrovolně" do řad našich nepřátel 
jako československý legionář. S 1inými muž}, 
kteří také dříve patřili k nám a kteří také steJ
nými prostředky již byli získáni pro českosloven
ské legionáře, byl potom určen k zaujetí italské 
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po~ní str~že v údolí Concei. Když dne 25. m. m. 
doslo ~ utoku ?ašemu na tento nepřátelský úsek, 
ustoupIlo muzstvo na italský povel: Všichni 
It~lové ~pět!" a českoslovenští legionáři jako 
bOjovnícI v přední linií zůstali sami. 

Vrb a Tom á Š, narozený dne 9. června 1888 
v Bredermannsdorfu, okres ModHng v Rakousích 
svobodný, povoláním dělník. ' 

POI?:?:.v~ vykonána dne 16. června 1918 večer 
n~ cVlc,:sh u kasáren. Odsouzenci měli býti podle 
puvod111ho r?zkazu oběšeni. Za katy přihlásilo 
se dobrovolne 34 Maďarů. Později změněn rozkaz 
Vy tom smyslu, aby legionáři byli odstříleni, a to 
vz~y po dvou. S popravou započato v sedm hodin 
v~yc:r. Kor?on vojska a četnictva uzavíral popra
VIste, kamz kromě voj áků připuštěno několik ob
čanů z Conegliana. Odsouzení legionáři šli klidně 
a ~ebevědomě, majíce ruce spoutány na zádech 
drat~~, a vedeni 20 četníky. Na místě popravy n:us1h p~klekno?ti,. načež jim byH ruce rozvá
zany. OCl nedah Sl zavázati. K popravě určeno 
6 ~aďarů a. záloha 12 mužů. Onen šestičlenný 
oddll popravtl všech 15 legionářů, vždy po dvou. 
Do od~o~zenc~ stř~leno ze vzdálenosti půl metru. 
Po kaz de salve VOjenský lékař konstatoval smrt 
a dal rozkaz je pohřbíti. Maďarští vojáci chopili 
~: mrtvol za nohy a hlavy a házeli je do veliké 
lamy, vykopané u vchodu do stájí kasáren, Od
souz~ní byli vedeni ykolem svých již mrtvých 
bratn. Knez nebyl prítomen. Přes hrůznost po-

V y zápase, jenž následoval, octl se Sobotka 
v n~~em zai,etí vál:čném. Pro zločin podle § 327 
(Zl~Cl? proh o~broJené s.tátní moci) a § 148 (po
r~sem su,?ordmace) v~J. tr. zák. a poněvadž 
verolomne a podle bOjoval proti vlasti svým 
kamarádům a hodným krajanům, byl oďsouzen 
stanným právem k smrti provazem a rozsudek 
byl také téhož dne vykonán. 

! ento :ozkaz buď oznámen všemu mužstvu 
v)ehoy mateřské řeči a buď také opět a opět 
predmetem vlasteneckého vyučování. 

Za správnost podpisu: 
Pawlik, setník. Krobatin, p. m., vL r. 

~ 

C o n e g I i ano. 

Z~~ pop::.aveno .bylo dne 16. června 1918 15 
bra!n,. kter~ po bitvě u Montella byli sem do
vlecem. Byh to bratří z hlídky 6 roty 39 1 k 
'ť Ml' .puu, 

z~la} n~ onte lu. Tato poprava jest přesně 
zJlstena Ja.~.~~ do ~asu, místa i osob. Vykonána 
byla na CVICISh kasaren. Zastřeleni byli tu bratří' 

Br a d y~ya y á cla v, narozený dne 24. ledn~ 
1~78,v Kncov~ u N. Bydžova, ženatý, povoláním 
d~ln:k: V legIÍch sloužil jako ostatní na tomto 
mIste Jmenovaní u 6. roty 39. čsl. pluku. 

B u s e k. Fr, a n tiš e k, narozený dne 27. února 

b
1882 ye Vetr~eT? Jeníkově, okres Humpolec, svo
odnYI povolamm obuvník. 
Hru ~ k aJ o.s e f, narozený dne 2. února 1887 

ve ~h?te Prosemcké, okres Sedlčany, ženatý po-
volamm dělník. ' 

K o n r ~ d, V ~ cla v, narozený dne 25. října 
1892 v Dlbhkove u Kouřimě svobodny' dVl 'k K . y, M' ' , enl. 

reJ Cvl art 1 n, narozený dne 1. ledna 
ld~816 'k ve V celné u Č. Budějovic, ženatý, povoláním 

e 111 . ' 
K u 1 h ~ ~ ~ n t on í n, narozený dne 25. května 

1897. v Mmwlch, okr. Kralupy, svobodný, dělník. 
K u s t J o s e f, narozený dne 27. června 1890 

ve S!aré Pašešnici, okres Domažlice, ženatý ka-
me111k. ' 

Mat ě j yk. a y J o s e f, narozený dne 25. srpna 
1895, ':: Lestme, okr~~ Čáslav, svobodný, dělník. 

MIS ~ k ~ ran tIS e k, narozený dne 29. srpna 
18~9 v ~OUSl, okres Most, ženatý, horník. 

R e h a k O I dři ch, narozený dne 14 února 
189? v Topolné, okres Uherské Hradiště ~a Mo
rave, svobodný, studující. 

St o rek J o se f, narozený dne 20. září 1879 
v Jeníkově; okres Hlinsko, ženatý, povoláním 
tkadlec. 

Š v anc a~ II Lu d vík, narozený dne 29. května 
1894, ve SV1távce, okres Boskovice na Moravě 
svob.odn~, povoláním řeznický pomocník. ' 

Tl n t e r a V á cla v, narozený dne 6. září 
1889 ve Veselé, okres Boskovice na Moravě 
ženatý, povoláním tkadlec. ' 
. Voj ta Fr an tiš e k, narozený dne 1. pro-

smce 1888 v Kuřími, okres Tišnov na Moravě 
svobodný, rolník. I 
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. p,ravy ,legio~.áři zachovali klid. Na otázky ma
darskeho slkovatele prohlašovali jeden za 
druhým, že umírají za svobodu svého národa. 
Posled~í čtyři byli po vykonání popravy naložení 
na vozlk a dop:a'Ye.~i nay silnici před kasárny. 
Tam ?yla mrtva Jepch tela pověšena na čtyři 
vysoke platany a na prsa jim připevněny nápisy 
v šesti jazycích: "Zrádci vlasti, Čechoslováci," 

Na stromech visely mrtvoly celých 48 hodin 
na výstrahu všem nespokojencům. 

Moravec Otakar (Robur): O naší zahraniční armádě 
v ltalii. Kolín 1923. 

Rozkaz armádám 
československým za hranicemi 

z e dne 4. 1 i s top a d u I 9 I 8. 

Neochv~lná víra ve svobodu, rovnost a spra
v7dln~st, z:'Yena v nás těmi nejušlechtilejšími tra
dIcemI naslch předků, přivedla náš českoslo
venský národ k rozhodujícímu okamžiku v jeho 
tuhém zápasu. Rakousko-Uhersko, dávno Ně
meck:m .zotr~če?é, hro~tí se ?y?í a patří už jen 
slavne hlstorn lIdstva; ImpenalIstické Německo 
z~ložené na násilí, jde vstříc svému zaslouže~ 
nem~. trestu. Spe;l~čnému úsilí většiny národů 
podanlo ,se pora~lh pangermánský výboj. Česko
slovensky narod Jest hrd, že pochopil význam to
hote; zápasu a postavil se okamžitě na stranu 
spo)enc,u. P?díl,. který jsme přinesli vítězství 'de
ffi;>kracle, ackohv nebyl z největších, měl účinný 
vIt:: na r~zhodnutí, jak Spojenci vděčně přizná
Va)l. My Jsme dali Rakousku-Uhersku smrtelnou 
rá~u, b~z nás Rakousko-Uhersko nemohlo 
7Xlstov:h. yMy ~y~i hotovi přinésti oběti a byli 
jsme presvedcem, ze prorocká slova Komenského 
s~ .vyplní. N ~?í času nyní k tomu, abychom sou
dll:, ~omu ypr~náleží ?ejvětší ~ásluha: jest jasno 
kazdemu, ze Jen spojeným úsdím celého národa 

mohli jsme dosáhnouti vítézstvi. Dobrovolník, 
přinášející svůj život, jako matka umírající 
hladem se svými dětmi, učinili svou povinnost. 
Československý stát není již krásným snem, 
nýbrž skutečností. Tato skutečnost staví nás před 
nový a snad ještě těžší úkol: musíme zbudovati 
příkladnou demokratickou správu v našem no
vém státě. Svoboda ukládá velké odpovědnosti 
a nezištné práce pro celý národ a lidstvo. Vy, 
bratři dobrovolníci československé armády, po
dali jste důkaz, že národ náš dovede i za nej
těžších okolností pracovati soustavně a orga
nicky. Vaše činy zaručují, že svoboda vykoupená 
tak těžkou cenou nezahyne, nýbrž že bude i eště 
posílena a že v řadě svobodných, demokratických 
a pokrokOvých národů zaujme náš národ místo 
čestné. Vy, bratři, kteří jste bojovali na fran
couzské i italské frontě, budete brzy čeliti novým 
úkolům doma. Vaši bratři dobrovolníci v Rusku 
a Sibiři mají ještě těžší úkol vás, ježto se ne
budou moci vrátiti domů tak brzo, jak by si přáli, 
avšak touto obětí posílí posíci na konferenci mí
rové. Však nejsou zapomenuti, my myslíme na 
ně, pracujeme pro ně. Buďtež ujištěni, že Spo
jenci pomohou, jako v Rusku. Musíme vydržeti 
do konce. 

Nazdar! 
T. G. M a s ary k. 

J os. Logaj: Československé legie v ltalii. 
Památník odboje. 

~ 

Z boj ů i t a I s k ý ch. 

Dvě brigády Legge a Regina dvěma proudy 
měly dokonati slibně započatou akci. Českoslo
venský oddíl měl úlohu spojovací skupiny mezi 
oběma brigádami. 

Aby jí dostál, musil se činně zúčastniti boje. 
Své přání tlumočili Italové v poslední chvíli a 
tak narychlo staženy z fronty nejbližší hlídky 
a sestaven oddíl 10 důstojníků a 198 mužů 
z obou rot a jedné čety Jihoslovanů. 
Večer 28. června připraveni byli Čechoslo

váci u velitelství 9. p. pluku. V dítel oddílu ka
pitán Pivko dostává rozkaz, aby byl půl hodiny 
před vyražením k útoku přípraven ve výchozí 
základně pro útok. Provedeny první přípravy: 
útočící poděleni, pokud možno, největším po
čtem munice, ručních granátů a záložní dávkou 
potravin. Pamatováno i na první zásobení mu
nicí, které měla provésti záložní četa Jihoslo
vanů, vedená podporučíkem Bělošovičem. 

Ve 2 hodiny 50 minut - to již dne 29. června 
- začíná přesun k obsazení východní základny, 
jež ve 3 hodiny 50 minut provedeno. 

Ve 4 hodiny 15 minut dosaženo a zajištěno 
spojení s kolonou brigády Legge, útočící vpravo, 
a s kolonou brigády Regina vlevo od vlastního 
oddílu. Mezitím však brigáda Legge změnila 
směrový objekt a přemístila se dále do leva, 
takže Čechoslováci byli nuceni změniti postu
pové pásmo přesunem až za průrvu na svazích 
Monte di· Val Bella. Přemístěni provedeno přes 
intensivní palbu nepřítelovu beze ztrát. Podporu
čík Burkoň vyslán jako spojka k velitelství pě-

šího pluku 9, aby informovalo změně, k níž byl 
velitel oddílu donucen. 

Po zaujetí výchozí základny rozdělen útočíci 
oddíl na 4 skupiny a každé z nich vymezena 
vlastní úloha. Přesně v 5 hodin 20 minut dává 
se v pohyb první skupina, nejpočetnější. Pod
poručík Novák s 20 muži a 20 ardity, podporu
čík Sekera se stejným seskupením, podporučík 
Klímek s 20 muži a podporučík Sedlecký s 12 
muži. Tito jako spojovací družstvo mezi třetí 
a čtvrtou vlnou. Pak za nimi druhá skupina, 
podporučík Zelený a Mott! s 52 muži, jako 
třetí skupina podporučík Poldauf se 60 muži a 
konečně záloha Jihoslovanů. 

útok se započal dobře. Rychle vrhla se první 
vlna pod ochranou dělostřeleckého ohně až na 
50 kroků před nepřátelské překážky. Zde vy
čkala přiblížení druhé skupiny a i akmile 
vlastní dělostřelectvo prodloužilo oheň, zahájily 
obě skupiny další postup. Nepřítel však měl 

-nečekaně dobrý výstřeL Prudký oheň ukazoval, 
že boj nebude jen tak lehký a zejména těžké 
kulomety z kóty 1312 znemožňovaly postup a 
pusobily tak zhoubně bočným ohněm, že do
nutily pozměniti hlavní směr útoku frontálně 
na kótu 1312, kterou nebylo lze bočně ob
chvátiti. 
Těžké byly zde ztráty, avšak přece bylo kóty 

dobyto - za pomoci brigády Regína. 
Po vniknutí do zákopů pěchota rakouská, aČ 

měla posice hustě obsazeny, nekladla valného 
odporu, zejména na pravém· křídle. 

Když Čechoslováci vrazili do zákopů s pro
pagačním "Slované venl", vzdala se velká část 
posádky téměř bez boje. V první půlhodině do
sáhl počet zajatců 200. Zbytek prchal do zad
ních linií, pronásledován palbou. 

Přes citelné ztráty v řadách důstojníků a pod
důstojníků, velitelů skupin, útok pokračoval ne
přetržitě dále pod vedením nejstarších poddů
stojníků a starších vojínů, kteří se z vlastního 
popudu a s pýchou ujali velení. 

Mezitím co jedna skupina obrátila ukořistěné 
kulomety proti prchajícím, druhá čistila zákopy 

kaverny. Zbytek pokračoval v útoku na kótu 
2058 a 2458 (francouzská mapa) a tak usnadnil 
úlohu kolon, operujících v tomto úseku. 
Podporučík Sedlecký s několika vojíny pro~ 

razil až do druhé linie na levém křídle a několik 
skupinek pod vedením poddůstojníků a jedna 
s podporučíkem Novákem postoupila a 9bsadHa 
opuštěné zákopy druhé linie na pravém křídle. 

Nepřátelský odpor zlomen útokem ručními 
granáty a posádka donucena vzdáti se. Naši ra
nění odvádějí zajatce ihned nazad. 

Hned za druhou linií nepřátelskou naráží se 
na silný odpor, zejména u baterie horských děl, 
která po tuhém boji obklíčena a přinucena 
vzdáti se. 
úspěch svádí k dalšímu postupu. Podporučík 

Sedlecký· se svojí skupinou a posílen četou 
arditů žene se nezadržitelně až k třetí linii 
obranné a zaútočí na kavernu velitelství, v níž 
se brání skupina asi 50 mužů a důstojníci. Mezi
tím co nepřítel donucen vzdáti se a je za
jímán při vycházení z kaverny, začíná se silný 
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protiútok. Velitel skupiny padá a i v řadách 
mužstva jsou velké ztráty. Bez velitele a pro
míšeni mužstvem italským, dobrovolci v nejkri
tičtější chvíli vrhnou se k pěti těžkým kulo
metům, ukořistěným zde a s jej ich pomocí odrazí 
protiútok, působíce útočníkům těžké ztráty. 
Neocenitelnou službu prokázaly jim též ruční 
granáty rakouské, jež nepřítel ve velkém množ
ství v opuštěných zákopech zanechaL 

Za protiútoku a právě v nejvyšší čas do
razila zálohová četa s doplňky munice a ihned 
se činně zúčastnila boje. 

Nepřítel, vida trvalý odpor, upouští od dal
ších protiútoků. Zato však dělostřelectvo a kulo
mety zasypávají obsazenou linii prudkým ohněm. 

Mužstvo plně vyčerpáno a zeslabeno těžkými 
ztrátami jest vyměněno záložními oddíly ital
skými a stahuje se pod svahy Monte dí Val 
Bella. V linii zůstávají jediné dvě spojovací 
družstva na křídlech a dvě předsunuté stráže. 

V 18 hodin veškeré mužstvo českého oddílu 
jest vystřídáno, aby mu bylo dopřáno zaslou
ženého klidu. 

Radost z vítězství byla kalena těžkými ztrá
tami, tím bolestnějšími, že byly nenahraditelné. 

3 důstojníci a 13 mužů padlých, 3 důstojníci 
a 60 mužů raněných (z toho 20 lehce neodešlo 
od oddílu). Nejbolestnější však byla ztráta vo
jína Bohumila Váchy. 

Tento pronikl s podporučíkem Sedleckým až 
k třetí linii, byl zde těžce raněn a zde také 
zůstal po ústupu našich k druhé linii. 

A tohoto těžce raněného Rakušané zajali a 
popravili. 

Nedokazovali Rakušané takto nejlépe, že 
osvobození se ze surového jha jejích nešlo bez 
boje? Že takovéto bezcitné panství bylo lze roz
valit jen pouze násilím? 
Neméně hořké byly ztráty nejstarších, odváž

ných "carzánských junáků" podporuGík'a Lud
víka Sedleckého a slavného důstojnického zá
stupce Mlejnka. 

Nad čechoslováky mávla tenkráte smrt sil
něji svojí perutí. 

Italský král sám osobně projevil svoje uznání 
statečným bojovníkům pří udílení pěti stříbr
ných medailí. 

Vojto Hanzal: Výzvědčíci v lfalii a na Slovensku. 
Praha 1928. 

česk'ý stát. 

Smýšlení mé o české státoprávní otázce bylo 
stále totéž, nezávislé na dočasné situaci, neboť 
podstata české otázky jakožto otázky státo
právní zůstávala stále touž. Byla nezávislá na 
porakouštěni české politiky, na její maloměst
skosti a na její ustrnulosti. Této její nezávis
losti, této její jisté absolutnosti byli jsme si 
vždycky vědomi a proto jsme ubezpečovali 
i veřejně, že, když to nebude naše vlastní po
litika, budou to zájmy ostatního světa, které 
nás přijdou jednoho dne probudit z dřímoty a 
které nám ukáží, že naše místo je již dávno 
na aréně mezinárodní, bez zřetele na to, že již 
po několik desítiletí zaklínáme se do šraňků 
vídeňské říšské rady. Dnes již víme všickni, že 

ten den vskutku již přišel; před válkou bylo to 
zřejmé v evropském tisku a v evropském se
skupení, ve válce ve světovém seskupování a 
v evropské i světové diplomacii. Tu se konečně 
otevřely české oči a viděly; otevřely se i české 
uši a slyšely. 

Svět· si uvědomil poučení z dějin nové doby, 
že dříve musil padnouti český stát - a býval 
i evropskou velmocí - aby severně od něho 
mohl vyrůsti stát německý, a že nebude zabrá
něno hrozivé expansi tohoto dotud, pokud ne
bude obnoven ve středu Evropy historický stát 
český. 

Dr, Ani. Hain: český stát. Nár. listy dne 21. X. 191.7. 

M odl i t b a Tl a Ř i p U. 
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V trudu, potu, boje mdlobě 
z kraje bídy, z kraje vzdechů 
modlíme se hlasně k tobě, 

děde Čechu! 

Dej, by otců síla stála 
našim dětem u kolébky, 
aby měly jak tvá skála 

tuhé lebky! 

V bázni, strázni, v tísni, v zlobě, 
z kraje, kde drak sváru hýří, 
modlíme se k tobě, 

svatý Jiří! 

Sílu svalům vrať a dlaním, 
ať se každý díla chopí, 
jak ty v hrdlo mlokům, saním 

vrazí kopí! 

S bory této, kam zrak sahá, 
aťchví hymna plesu rtoma: 
Svá je zas vlast naše drahá! 

Zde jsme doma! 
Jar. Vrchlický. 

Rej S tří k O S O b. 
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datele husito písně "Kdož 

_ jste boží bojovníci". 291. 
Cejka, Fr., Hal. leg. 548. 
Čelakovský, Frani. Lad. 

(1799-1852), čes, básník 
a učenec. 94. 

Čerkesov, V. 188. 
Čermák, Bohumil Václav 

(1870-1921), účast. zahr. 
odboje v Rusku, po válce 
čsL vyslanec. 372, 388, 423, 
425, 426, 430. 

Čermák, J., spis. 192. 
Čermák, J., Dr. 491, 545. 
Čermák Jaroslav, .(1830 až 

1878), čes. malíř. 188. 
Čermák, čes. farmář v Ame-

rice. 413. 
Čermák, O., žurn. 230. 
Černý, Emil, popraven. 494. 
Černý, Jan. red. a spis. od
_ souzen (1868}. 66, 192. 
~erný, Vratislav, Dr. 123. 
Cerný, Tomáš, Dr., účast. 

slovan. sjezdu v Moskvě. 
(1867). 57. 

c;.erný, důst. rus. legií. 494. 
Cervený, Otakar, rus. Čech, 

továrník v Kyjevě. 421, 
425. 

Červenka, amer. čeeh v Chi
cagu. 401. 

Červinka, Jaroslav, rus. a 
čsl. generál. 489. 

Červinka, Vincenc, red. a 
spis. 213, 215, 218, 219, 
220, 226, 272, 388. 

Červinka, Ervín, čL Nár. výb. 
313. 

Čičagov, rus. admirál (l8H). 
96. 

Čížek, Ani., Dr., (1833 až 
1883), právník a politik 
čes. 68. 

Čížek, Ani., JUC. (1870 až 
1897), žurn. a politik čes., 
čl. Omladiny. 102. 

Čížek, Josef, rus. leg. 501. 
Čížek, V ácloo, čl. Omladiny. 

107. 
Čížek, Dr., posl. 101, 225. 
Čižmár, Jaroslav, 472. 
Čuraj, Josef, popraven. 295. 

D 
Dagmar, (1186-1213), krá. 

lovna dán., dcera čes. krá
le Přemysla I. 283. 

Dančenko, N ěmirovič, Va
sili;, viz Němirovič Dan
čenko. 92. 

Daneš, Jiří V., Dr., univ. 
prof. 188. 

Daniel, rak. generál za války. 
355. 

Daničié, Jiří fGjuro), (vl. 
Popovič) (1825-1882}, ja
zykozpytec srbsko-chorvát. 
21. 

Daníš, Adam, popra.ven. 295. 
Darwin, Charles Robert 

(1809-1882), angl. příro
dopísec, zaklad. teorie 
o vývoji. 161. 

Dave, Viktor. 188. 
David, Josef, rus. leg., čL 

odboč. čsl. nár. rady 
v Moskvě. 430. 

Daxner, štefan M. (1823 až 
1892), vůdce a spis. sloven. 
48, 51, 81, 84, 86, 112, 113. 

Daxner, štefan, syn štefa
na M. Daxnera. 48, 52, 86. 

Daxner, Vlado, Dr., čL 
odboč. čsL nár. rady 
v Moskvě. 430, 460. 

Daxner, taj. Sloven. ligy 
v čsL odboji v Americe. 
404. 

Deák, Ferencz (1803 až 
1876J, uher. stát. 53, 62, 
77, 111, 113. 

Dědina, Frant., čL čes. spol. 
na Rusi. 425. 

Dědina, V., rus. Čech. 421. 
Degrand, franc. zahr. sekret. 

min. 439, 441, 447, 448, 
449. 

Dehmel, Richard, něm. bás. 
168. 

Delcassé, Théofile (1852), 
franc. žurn. a stát. 253. 

Del;anov hr., Ivan Davido
vič, rus. min. car. vlády. 
420., ' 

Demosthenes (383-322 př. 
Kr.), řecký řečník. 134. 

Denis, Arnošt (Ernest}1 (1849 
až 1921), franc. historik 
čes. národa. 12, 16, 24, 29, 
33, 57, 65, 79, 102, 176, 
188, 190, 216, 311, 389, 
394, 432, 434,523, 524. 

Derby Lord, Edward G. V., 
angl. dipL 185, 441. 

Dérer, Ivan, Dr., advokát, 
sloven. politik. 338. 

Destinnová, Ema, čes. oper. 
pěvkyně. 286. 

Dewey, John, prof., pedag. 
404. 

Deyl, Jan, Dr., (1855 až 
1925}, lékař, univ. prof. 
270. 

Diaz, Armando V., Ha.!. 
maršál. 546, 547, 549, 557. 

Dieterichs (Diterichs), rus. 
generál. 422. 

Dimitrijev, Radko. bulhar. 
generál v rus. armádě. 
349, 422, 477. 

Dmowski, Roman (1864), pol. 
politik a stát. 188, 214, 
456, 470. 

Dobeš, Josef, rus. leg. 501. 
Dobrjanskij, Adolf (1813 až 

1901}, halič. politik. 49. 
Dobrovský, Josef, (1753 až 

1829), zaklad. novočes. li
teratury a tvůrce sl/Wistí
ky.94, 109. 

Dohnány, LudovU. 52. 
Dohnány, Mikuláš (1826 až 

1852), sloven. národovec a 
spis. 36, 37, 43. 

Doležal, leg. srb. 544. 
Doležal, 353. 
Domela Nieuwuhies, F. 188. 
Domič. 225. 
Dongres, red. 404. 
Dostál, Václav, inž., prac. 

paříž. kolonie. čsl 432, 434. 
Dostál, důst. leg. 531. 
Dostálová L., čes. dram. 
uměL 464. 

DiMI, poHc. ředitel. 108. 
Dragišié. 224. 
Dranevský. 143. 
Draškovié. Janko (1770 až 

1856], chorvát. vlastenec. a 
spis. 12. 

Dresch, franc. důst. 525. 
Drtina, Fr., Dr., univ. prof. 

pedag. 358. 
Drummond, Sir Eric, sekret. 

min. Balfoura. 445. 
Dubosq, André, franc. žurn. 

395. 
Dubský, hr. 164. 
Duda, Frant., rus. leg. 501. 
Duda, čL Omladiny. 107, 102. 
Dudykievyč, posl. a vůdce 

halič. Rusů. 375. 
Duggan, prof. amer. 412. 
Ducháček, důst. rus. leg. 422. 
Dula, Matúš (1846), advokát, 

organísátor sloven. lidu. 
124, 337. 

Dumný, Mil. 92. 
Dumreicher, Armcmd, svob. 

pán (1845), rak. politik. 
99. 

Duponf, Hal. důst. 550. 
Ďurkáč, Frani., popraven. 

295. 
Durkheim, Emile, sociolog 

hanc. 389. 
Dusarov, viz MaUý Jan. 48. 
Dušek, Cyril, Dr., (1881 až 

1924), žurn. a dipL 219, 
249, 250, 251, 252, 254, 272, 
313. 

Dutka, JoseF, čl. Omladiny. 
107. 

Dvorský, Gregor, popraven. 
295. 

Dvořák, důsf. rus. leg. 508. 
Dvořák, Eduard, popraven. 

494. 
Dvořák, J. A., novinář. 414. 
Durích, Josef, (f. jm. Rych

novský), agrární poslanec, 
účast. zahr. odboje, 253, 
391, 392, 393,399, 403, 425, 
426, 427, 436, 456, 468, 
483, 523, 524. 

Dyk, Viktor (1877), básník 
a spis. 187, 188, 212, 246, 
253, 272. 

Dysmas, Ferdinand, čl. rus, 
kom. 425. 

Dzieduszycki, pol. politik. 
137, 138; 

E 
Eberf, Friedrich (1871 až 

1924}, soc.-dem. politik 
něm. 256. 

Eduard (VIL), král. angl. 
141. 

Engels, Friedrich (1820 až 
1895), jeden ze zakladatelů 
soc. demokracie něm. 13. 

Eisenberger, Alexěj, Dr., čl. 
odb:>č. Nár. rady čsl. 
v Moskvě. 430. 

Eísenmann, Louis, franc. 
historik. 54, 389. 

Eliášová. 124. 
Entlicher, Čeněk, rus. leg. 

501. 
Eófvós, J6zsef, ba.ron (1813 

až 1871), maď. spis. a po
litik. 53. 

Erben, Karel Jaromír (1811 
až 1870), básník a děje
pisec čes. 20, 57. 

Erdódy, hr., důvěrník rak. 
císaře Karla. 176. 

Erzberger, MaUhias (1875 až 
1921 l, něm, politik. 177. 

F 
Fabián, Hal. důst. leg. 557. 
Fabó, Ján, popraven. 295. 
Fabri, Luigi. 188. 
Fáček, L. V., prac. v čsL od. 

boji (kurýr). 250, 251, 252. 
Fajnor, Štěpán (1844), práv

ník, skladatel slovenských 
písní. 95. 

Fallieres, Clémeni Armand 
(lMl), franc. politik, také 
president rep. franc. 156. 

Farka. 510. 
Faster, Pelr (1801-1868), 

hostinský a čes. národo
vec. 26. 

Fatka. 124. 
Fáy, Gustav. 38. 
Ferdinand I., císa.ř řím. 

(1503-64), čes. a uher. 
kráL od r. 1526, zakladatel 
říše rak. 416. 

Ferdinand ll., Clsar rtm. 
(1578-1637), král. čes. a 
uher. (od r. 1619);, původce 
války 301eté. 61, 174, 246. 

Fejérpataki-Belopofocký, G. 
(1791-1874), sloven. ná
rod. 14. 

Fejfar, čl. Omladiny. 107. 
Ferjenčík, Mikuláš (1825 až 

188l}, sloven. spis. 48. 
Feuerbach, Ludwig (1804 až 

1872). něm. filosof. 161. 
Feueregger, rak. plukovník. 

331. 
Fiedler, Frant., Dr. (18581, 

čes. politik, posl. 259, 287. 
Fierlinger, Zdeněk, důst. čsl. 

vojska v Rusku a ve Fran
cii. 422. 

Fichte, Johann Gottlieb 
(1762-1'814), něm. filosof. 
158. 

Filla, Emil, malíř, účast ... ahr. 
odboje. 437, 456. 

Filevič, 214. 
Fingerhut, Vojtěch, (pseud. 

Vojta Náprstek) (1826 až 
1894), vlastenec a mecenáš 
čes. 21. 

Finzi, C., důst. Hal. 551. 
Fisher, Ludvík, Dr., čes. 

lékař v Americe, účast. 
zahr. odboje. 398, 401. 

Fischer, Richard, Dr., čl. 
Nár. výb. 259 

Foch, Ferdinand (1851), fran. 
maršál, vrch. velitel dohod. 
vojsk (1918). 391, 392, 456, 
458, 459, 546. 

Folprecht, Josef, Dr. 108. 
Forgách, hr., rak. dipL 142. 
Forman, B. 124. 
Formánek, J., Dr., p~sl., čl. 

Nár. výb. 259. 
Fořt, Josef, Dr. (l850}, čes. 

politik. 259. . 
Fořt, Karel. 189. 
Foscari, Pietro, Hal. dipI. 

430, 431. 
Francisci, Jan (pseud. Ri

mavský, Janko} (1822), 
sloven. spis. 14, 38, 42, 48, 
51, 52, 81, 94, 113. 

Frank, čL Omladiny. 223. 
Franke, Dr., bibHotekář, čes. 

politik, čsL ministr. 323, 
332. 

Franklin-Bouillon Henry, 
franc. politik. 412, 414. 

Franta, Boh., Dr., čes. po
lítik. 253, 263, 329. 

František Ferdinand, d'Esle 
(1863-1914), rak. násled
ník trůnu. 161, 169. 

Franfz Consfantin, 158. 
František Josef I. (1830 až 

1916), císař rakouský. 134, 
141, 174, 220, 246, 388, 
394, 453, 487, 524. 

Franzl, K., Dr. 189. 
Frazer, A. H., amer. dipl. 

442. 
Freml, Lad. 310. 
Frič, Milan. 124. 
Frnka, amer. Čech. 404. 
Frič, Josel (1804-1876), 

právník, univ. prof. 11, 27. 
Frič, Josef Václav (1829 a.ž 

1890). (pseud. Brodský), 
čes. políHk a básník. 12, 
62. 

Friedjung, Heinrich (1851 až 
1920), rak. historik. 32, 141, 
142. 

Fridrich (1856), arcivévoda 
rak., polní maršál. 170, 
1 n, 219, 248. 

Fronczak, E., čL pol. nár. 
komitétu v Paříži. 185. 

Fromageot, právní znalec 
franc. vlády. 448, 449. 

Forster, rak. poručík. 522. 

G 
Gařleny, amer. gener. konsul 

v Mnichově. 407. 
Ga;, Ludevít, Dr., jihoslovan. 

politik a žurn., přítel J. 
Kollára, nadšený Slovan 
(1848, 1867 v Praze). 21. 

Gajda, Rudolf, generál čsl. 
vojsk rus. 495, 496, 508. 

GáZ, Alfons, popraven. 295. 
Galbavý, Joz. 43. 
Gambič. 224. 
Gamma, pseud. Viz Jaroš, 

Gustav. 
Ganghofer, něm. spis. 168. 
Garat, franc. posl. 434, 436, 

523. 

Garibaldi, Giuseppe" italský 
vlastenec a váleč. (1807 až 
1882). 548. 

Garroni, markýz, ital. vysl. 
v Cařihradě. 163. 

Gauč, Vilém, člen klubu 
"Repeal" v Praze (1848). 
11. 

Gaufsch z Fmnkenfhurnu, 
baron, rak.-uher. stál. 108, 
109. 

Gaunf, angl. kapitán, vojen. 
atašé ve Spo,j. státech. 
407. 

Gauvain, August, franc. no
vinář. 390, 448. 

Gay, Arnošt (Emestl, čl. 
měst. rady paříž. 394, 433. 

Gayer, důst. rus. legií. 500. 
Geduly, Ludvik, superinten

dent luter. 80. 
Georgí v., generál, rak, mi

nistr zeměbrany. 531. 
Gerard, James Wafson, amer. 

diplomat. 179. 
Gerik, Emil, slov. důstojník. 

460. 
Geringer, vydavatel chicag. 

listu "Svornost". 403. 
Gessay, Ignác, amer. Slovák, 

prac. čsl. hnutí v Americe. 
404. 

Ghyczovský. 112. 
Giardino, Hal. generál. 546. 
Gibiš, důsL čsl. voj. leg. 528, 

534. 
Giesl baron von Gieslingen, 

rak. generál. 355. 
Gžers, Michail Nikolajevič 

(1856), rus. dipl. 469. 
Girsa, Václav, Dr., čeS. lékař 

na Rusi, účast. odboje, čsl. 
vyslanec. 430. 

Giskra (vl. Jiskra) Karel, 
Dr., (1820-1879), rak. po
litik a ministr. 58, 62. 

Giunio. 219, 
Gladstone William Edward 

(1809-1898), angl. stát. 
442. 

Glombinski, pol. ministr kra
jan v Rakousku, po válce 
ministr zahr. samostatného 
polského státu. 286. 

G15ckel, soc. dem. poslanec 
německý na řišs. radě rak. 
227. 

Gobineau. Arthar de, franc. 
spis. 161. 

Gočár, Ján. 52. 
Gohr, Ján, popraven. 295. 
Goláň, Karol. 25. 
Goldscheider, Max, něm. žur-

nalista v Londýně. 164. 
Goldschmied, Dr. 354. 
GoU, Jaroslav, Dr. (1846l. 

unlv. proL, čes. historik. 
267. 

Goluchowski, Agenor, hr., 
rak.-uher. po.litík, také za
hran. min. 143. 

Gompers, Samuel, amer. děl
nický vůdce. 411. 

Gorčakov, Alexandr Michaj
lovič, rus. stát. (1854).62, 
78. 

Goremykin, Ivan L. (1840 až 
1917), rus. stát. 420. 

Goschen, Eduard, brit. vysl. 
138, 154. 

Gothein, Eberhard (1853). 
něm. prof. historie. 467. 
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Gottfried, rus. Čech. 364. 
Gouraud, Henrí, franc. ge

r.erál. 441. 
GobI, Fr., red. 65, 66. 
Gorgei, Armín., man. ge

nerál. 37. 
Grabec, Trilko. 170. 
Grabski, St., čl. poL nár. 

komitétu v Paříži. 185. 
Gravar, Antonín, Jihoslovan, 

námořník, popraven. 290. 
Graziani, Andrea, Hal. ge

nerál, velítel čsl. vojska 
v HaliL 549, 555. 

Grbié, Rudivoj. 170. 
Grégr, Eduard, Dr., (1827 až 

1907). politik čes. 189,298. 
Grégr, Julius, Dr. (1831 až 

1896), čes. politik a publi
cista. 57, 61, 68, 189, 269. 

Greguš, Jiří. 118. 
Greif, Dr., vojen. lékař 350. 
Grey, Zord Edward (1862}, 

angl. stát. a spis. 155, 165, 
253, 408. 

Grmela, Antoním, popraven. 
476, 477. 

Grmela (v Paříží). 523. 
Gromov, čl. čes. spolku na 

Rusi. 425. 
Grosman, čl. Omladiny. 102. 
Groš, Karel, Dr., praž. purk. 

mistr před válkou. 387. 
Groš (Omladina). 223. 
Gruié, Nikanor (1810), spis. 

srbský. 21. 
Griinwald, Bela, zvoleň. pod

župan. 80. 
Grydil, Hynek. 108. 
Guesde, Jules, franc. sociali

stický politik. 257. 
Guizot, Frant;ois (1787 až 

1874). stát. a histor. franc., 
ministr za Ludvíka Fílípa. 
22. 

Gumplowicz, sociolog. 15, 37. 
Guyot, Yves. 189. 

.H 
Haase, něm. soc. politik. 278. 
Habětínek Karel (1830), 

právník čes., rak. ministr 
(1871). 76. 

Haberman, Gustav (1864), 
soc. dem., po.litik, první 
čsL ministr škol. 253, 259, 
270, 272, 276, 278, 280, 
286, 313, 333, 338, 405, 
437, 455, 457. 

Hadžié, srb. důst. 543. 
lLaguenin, franc. prof. a žur

nalista. 178, 455. 
Hájek, Jan, český žurn., člen 

Maffie. 218, 249, 250, 251, 
252, 254. 

Hájíček, amer. Čech. 402. 
Hain, Antonín, Dr., lf. jm. 

Malý) (1868), státoprávně
pokrok. novinář a politik. 
101, 107, 170, 218, 223, 
250, 252, 428, 564. 

Hajšman, Jan, čes. žurn., čl. 
Maffie. 251, 334. 

Halaša, Petr~ sloven. národ. 
95. 

Haldan. 156. 
Halle, angl. admirál. 410. 
Haluzieký, Boh. 304. 
Hamáček, Dr. 124. 
Hamerník, Dr., účast. slovan. 

sjezdu v Moskvě (1867). 
57. 
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Hamlet, drama od angL dra
mat. básníka W. Shakes
peara. 97. 

Hampl, Jan, del. rus. spol. 
425. 

Hampl, Ani., poslanec, člen 
Nár. výb. 313. 

Hanka, Václav (1791-1861), 
čes. slavista. 94. 

Hanuš, Josef, popraven. 494. 
Hanzal, Vojto 564. 
Harden, Maxm. (1861), něm. 

publicista. 173. 
Harding, Charles, angl. di

plomat. 155. 
Hartling, něm. generál. 322. 
Hartmann, Edvard (1842 až 

1906), něm. filosof. 99, 161. 
Hásek, důst. čsl. leg. 507, 508. 
Hašek, Aug. 226, 230. 
Hauptmann, Gerhard (1862), 

básník a dramatik něm. 
168. 

Havel, Josef, rus. leg. 501, 
505. 

Havlasa, Jan (pseud. Jana 
Klecandy mt) spis. 189. 

Havlíček, Karel, Borovský 
(1821-1856), čes. publi
cista, politik, básník II 

spis. 10, 13, 16, 22, 27, 
28, 30, 44, 45, 94, 109, 110, 
111, 189, 193.269,400,416, 
464, 466, 517. 

Havlíček, poštoren. st ar. 219. 
Havlík. 379, 505. 
H avlena, Bedřich. ital. leg., 

popraven. 560, 561. 
Havránek, čl. Omladiny. 107. 
Havránek. 378. 
Havránek (z Hané), leg. 505. 
Hečko. 35. 
Hegel, Georf! Wilhelm Fried. 

rich (1770-1831), něm. 
filosof. 16, 99, 158. 

Hejduk, Jaroslav, praporeč
ník rus. leg. 471. 

Heine. něm. posl. 321. 
H einold, baron, rak. ministr 

vnitra a místo drž. v Brně. 
250, 251. 

Heinrich, Arnošt, 267. 
Helfert, J. A., politik a hi-

storik rak. 28, 31. 
Heller, čl. Omladiny. 107. 
Henderson, prof. 205. 
Henulot, franc. důst. 533. 
Herben, Jan, Dr. (1857), rea-

list. spis. a žurn. 95, 218, 
313, 476. 

Herbst, Dr., něm. politik, 
rak. min. (1867). 58. 

Herder, Johann Gottlried 
(1744-1803), něm. filosof 
a spis. 110, 158, 116. 

Herites. 124. 
Herold, Josef, Dr., poslanec 

a politik čes. 95, 101. 
Herron, George D., profesor 

dějin, amer. dípl. 171. 
Hervoič, 135. 
Herzum, rak. důst. 353. 
Heřman, Karel, del. čes. 

spol. na. Rusi. 425. 
Hevera,· J. S. 189. 
Heyduk, Adolf (1835-1923), 

čes. básník. 132. 
Hejret. 124. 
Hindenburg, Paul von Be

neckendorl (1847), něm. 
maršál, pres. německé re-

publiky (1925). 174, 179, 
319. 

Hlad, čl. Omladiny. 107. 
Hlávka J osel, čes. architekt 

a mecenáš. (Hlávkův pa
lác v Praze II., Vodičkova 
ul.). 249, 258. 

Hlava, Jan, rus. leg. 464, 
492. 

Hlaváč, Dr., nadpor. 410. 
Hlaváček, Fr., účast. zahr. 

odboje. 549, 554. 
Hlinka, Andrej (1864), katoI. 

farář, sloven. politik a 
spis. 16, 117, 126. 

H oare, Sir Samuel, anglický 
dipl. 525. 

Hodža, Ondrej. 37. 
Hodža, Michal Miloslav, 

(1811-1870), evang.farář, 
národovec a spis. 13, 15, 
17, 21, 38, 43, 81, 110, 111. 

Hodža, Milan, Dr., slovenský 
politik a spis., čsl. ministr 
škol. 15, 37, 114, 128, 134, 
152. 

Hoelzsch, něm. prof. 160. 
Hodek. 124. 
Hofírek. 497, 498, 515. 
Holman, Jenda, čsl. dobrov., 

letec. 540, 541. 
HoHmann-Krátký, Josef, pra

covnfk v čsl. kolonií pa
řížské. 433, 434, 523, 524. 

H ohenlohe-Schíllingssliirst, 
kníže K onrad M. E., rak.
uher. dipl. 150, 178. 

Hohenwart, Karel hrabě, 
rak. stát. 76. 

Hohenzollerové, starý kní
žecí a panovnický rod něm. 
32, 462. 

Hoch, čl. Omladiny. 107. 
Hoch, K. Dr. 189. 
Hojdík, Joze!, popraven. 295. 
HoZárek, Emil (1867), čes. 

malíř a ilusír. 189. 
Holček, Juro. 52. 
Holeček, Josef, popraven. 

494. 
Holeček, J05el (l853}, spis. 

a žurn. čes. 94, 124, 189, 
270. 

Holeček, Václav, rus. leg. 501. 
Holeček, Vojtěch, popraven. 

494. 
Hollý, Ján r1785-1849), sIo

venskv Hsník. 109. 
H olzbach, čl. Omladiny. 102, 

107. 
Holzendorf, něm. admirál. 

179. 
H olzgethan, Ludwig, svob. 

pán. rak. ministr financí. 
(1872). 78. 

Homér, řecký básník epický. 
168. 

Homola, důst. ruS. leg. 490. 
Hons, rus. Čech. 366. 
Honsa, Jiří. 189. 
Honzák, Dr. 144. 
Honzík, J osel Dimitrij, rus. 

leg. 501. 
Horáček, Cyril, Dr" univ. 

prot, čl. Nár. výb. 313. 
Horáček, V. M., farmář, amer. 

Čech. 413. 
Horatiu5 Cocles, Římanj VII. 

stol. př. Kr., podle pověsti 
použil v souboji proti třem 
útěku jako lsti a pak své 
protivníky jednoho po 
druhém zabil. 160. 

Horký, Karel (1879), novinář 
a spis. čes. 4013, 432. 

Horský, rus. Čech, 397. 
H orslein, rak. generál. 175. 
Houba. 372. 
Hotykó, Jozef, popraven. 295. 
House, E. M. (1858), amer. 

pluk. a dipl. 399, 400, 406, 
458. 

Houska, Václav, čl. odbočky 
čsl. nár. rady v Moskvě. 
430. 

Hovorka, F. 124. 
Hotzendorl von Conl'ad, 

Franz, rak.-uher. maršál 
za války. 167. 

Hradec, čl. Omladiny. 107. 
Hraško, čl. čes.~!-,us. spolku. 

425. 
Hráška, C. 189. 
Hrbáč, Antonín, r. leg. 521. 
Hromádka, inž., rus. Čech. 

364, 365. 
Hromádka. Vilém, del. čes. 

sp. na Rusi. 425. 
Hruban, Mořic, Dr., čes._ po

lítik. 259, 313. 
Hrubeš, amer. Čech. 402. 
Hruška. Josef, Hal. leg. po-

praven. 562. 
Hrušovský, Igor, red. 125. 
Hrvatin, Deioni. 225. 
Hřebík, Antonín, popraven. 

494. 
Hubička, Josef. 381. 
Hudec, Ján, popraven. 295. 
Hudeček, Jozel, 295. 
Hugo, Vietor M. (1802 až 
, 1885). franc. básník a 1'0-

mano.pisec. 189, 216. 
Huerta, generál. 407. 
Hurban, Jozel Miloslav 

(1817-18881', národovec a 
spisovatel slovenský. 15, 
17, 30, 38, 42, 43, 52, 72, 
81, 95, 96, 110, 111. 

Hurban, Vajanský Svefozár 
(1847-1916), slov. básník 
a spis. 94, 96, 98, 123, 399. 

Hurban, Vladimír, syn Svet. 
Hurbana Vajanského, důst. 
v rus. vojsku, čsl. atašé 
v Americe. 430, 510. 

Hurník, J., franc. leg. 535. 
Hus. Jan (1369-1415), čes. 

reformátor. 188, 190, 277, 
299, 396, 417, 418, 425, 438. 
495, 502, 517, 529. 

Husák, Otakar, důst. rus. a 
franc. leg. 422, 46,2, 472, 
485, 528, 529, 533, 535. 

Hussarek von Heinlein, svob. 
pán, Max, prof. práva stát. 
rak. 288, 315, 316,. 321. 

Huysmans, Camílle, belg. soc. 
politik. 272, 277, 279. 

Hiibschmann, O. Dr., čes. 
posl. 259. 

Hviezdoslav, Pavel Országh, 
sloven. básník. 286, 303. 

Hybš, F. 148. 
Hye, Ani. svob. pán, rak. 

právník a politik. 67. 
Hymans, Paul, belg. politik 

a spis. 458. 
Hyndman, H. M., ang!. 50-

cialist. politik. 156. 
Hýroš, Šl. 52, 80. 

CH. 
Chalupa, Vladimír, rus. a 

franc. leg. 430, 535.' 
Chalupa, Rudoll. 332. 

Chalupný, Em., Dr., publi
cista čes. 268. 

Chapoulot, franc. důsL 435. 
Chateauneuf, de, kanc. díp!. 

177. 
Cheben, Petr. 118. 
Chelčický, Petr (1300-1460), 

čes. spis. a lilosof. 519. 
Chládek. 349. 
Chleborád, Frant. Lad., Dr., 

(1839), čes. politik. 100. 
ChmeZnicki;, Bohdan (1593 

až 1657}, slav. hetman ko
zácký. 471. 

Choc, Václav, čes. pos1. 170, 
213. 

Chodorovič, rus. generál. 471. 
Chojecki, Edmund (1822), 

spis. a publicista pol. 21. 
Chocholáč, Emanuel, rus. leg. 

491. 
Chýnová, Marie. 208. 
Chytil, František, rus. leg. 

501. 
ChytU, Dr. 328. 

I. 
Iber, Václav. 310. 
Igelseer, Augustin, rak. pod-

pluk. 117. 
Ingr, důst. leg. 533 
Ingersoll, J. Robert. 189. 
Isák. 95. 
Išku, Fr., Dr., amer. Čech, 
odpůrce odboje. 403. 

Ivanka, Milan, advokát a 
po sl. slovenský. 114. 

Ivanov, ruský generál. 422, 
423, 495. 

Ivšín, rus. důst. 421. 
Izvolskij, Alexandr Petrovič, 

rus. dipl. 155, 214, 215, 
253, 435. 

J. 
Jackel, Fr., funkcionář čes. 

kolonie paříž. 394. 
Ja~elonci (Jagellovci), panu

jící rod od XIV. sto,l, do 
1572 v Polsku, Litvě, v Če
chách a Uhrách. 246. 

Jagow, Gottlieb E. von, dípl. 
a něm. stát. 408. 

Jakl, Rudolf, čl. rus. komit. 
425. 

Jakub, Bernard, popraven. 
310. 

Janák, RudoU, ita1. leg. 548. 
Janáček, Ján (f. jm. Janko 

Sršeň), amer. Slovák, rus. 
leg. a prac •. zahr. odboje 
v Americe. 404, 430, 461. 

Janda, důst. leg. 536. 
Janeček, důst. rus. leg. 507. 
Janin, Maurice, franc. gene-

rál. 391, 423, 441, 444, 526, 
529, 535, 536, 546, 547. 

Janoška, Jur, sloven. ev. 
biskup a po sl. 345. 

Janouš. 349, 350. 
Janovec, Josef. 118. 
Jantač, Josef, rus. leg. 501. 
Járo, Frant. 379. 
Jaroš, Gustav (pseud. Gamma) 

(1867), novinář a uměl. 
kritik čes. 188, 258, 292. 

Jarušková, Milada, kUrýrka 
čsl. odboje. 408. 

JáŠek. 366. 
Javůrek, Frant., paříž. čech. 

394. 
Jedlička, Rúdolf, Dr., univ. 

prof. 143. 
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Jehlička, farář, sloven. posl. 
114, 128. 

Jelačié, JOSef, bán chorvat. 
(1801-59). 32, 41. 

Jelímek, důst. leg. 529. 
Jariabka, Ondrej, popraven. 

295. 
Jeřábek. 510. 
Jeřábek" Luboš, Dr. 124. 
Jesenský, Ján (Janko) (f. jm. 

Záhorák, J. Marek), slo.ven. 
básník a účast. odboje. 51, 
81, 386, 387, 430, 461, 495. 

Jesenský, Michal. 118. 
Jesenská, Růžena, čes. spis. 

380. 
J eszenák. 35. 
Ježek, Ani., Hal. leg., po

praven. 517, 558. 
Ježek, Jozer, čl. odboč. čsl. 

nár. rady v Moskvě. 430. 
Jíndra, důst. rus. leg. 507. 
Jindřišek, Jindřich, ruský 

Čech. 425. 
Jirásek, Alois (1851), roma

nopisec a dramatik. 124, 
192, 273, 286,291,292, 298, 
313, 438, 466. 

Jirásek, Perd., pcsl. 334. 
Jirásek, Dr., 270. 
Jireček, Josel (1825-1888), 

čes. liter. historik, rak. mi. 
nistr (1871). 76. 

Jiři z Poděbrad a z Kun
štátu (1420-1471), král 
český. 418, 517. 

Jiskra z Brandýsa, Jan, vy
nikající válečník čes. XV. 
stol. 94, 517. 

Jirsa, Hal. leg. důst. 549. 
JoHé, Simon. 530. 
Johanis, po s!. čes. 331, 336. 
Jokl, švýcar. Čech. 251. 
Josef ll., císař rak. (1741 

až 1790). 109, 486, 487. 
Jozelfy, superintendent. 110. 
Judson, Harry Pralt (1849), 

president university v Chi
cagu. 398. 

Jungmann, Josef (1773 až 
1847), buditel čes. národa. 
12, 94. 

Jungr, důst. čes. leg. 490. 
Jurčo, popraven. 245. 
Juriga, Ferd., sloven. post 

114, 126, 130, 263. 
Justh, Jul., maď. politik. 52, 

152. 
Justinus. 189. 

K. 
Kadlec, Richard, důst. franc. 

leg. 381, 489, 490, 536, 538, 
540. 

Kadomcev, velitel bo.lšev. 
501. 

Kahánek, Ferd. 244. 
Kácha, red. 224, 230. 
Kaizl, Josef, Dr. (1854 až 

1899), čes. pol., čes. a rak. 
ministr. 152. 

Kállay, Benjamin (1839 až 
1905), man. politik. 152. 

Kálal, Karel (1860), čes. spis. 
192, 206. 

Kalina, Antonín Pravoslav 
(1873-1922), posl. 'Český, 
politik a čsl. vyslanec. 170, 
250, 262, 264, 265, 333, 
338, 455, 457. 

Kalinčák, Jan (1822-18711,· 
sloven. spis. 95. 

Kábrle, Jaroslav, právník. 
25J,251. 

Kalousek, rus. Čech. 366,426. 
Kampelík, Cyrill, Dr., český 

politik (1848). 12, 14. 
Kania, Koloman, rak.-uher. 

dípl. úř. 150. 
Kant, Immanuel (1724 až 

1804), něm. filosof. 158. 
Kápar, Josel. 357, 382, 385. 
Kappel. 520. 
Karadžié, Vuk SteŤanovič, 

(1787:"'1864), spis. srb. 21. 
Karas, J. F. 189. 
Karásek, amer. dobrov. 538. 
Karel I. (1887-1922), císař 

rak. 148, 149, 451, 455, 
459. 

Karlícký. 521. 
Károlyi z Nagy Károly, hr. 

Michael, politik man. 185, 
316,399. 

Kasík, čl. Omladiny. 107. 
Kasper, Ján, popraven. 295. 
Kastelíanský, Dr., Rus. 171. 
Kateřina ll. (1729-1796), 

rus. carevna. 364. 
Katkov, M. N. (1821-1887), 

publicista rus. 62. 
Kaucký. 494. 
Kautsky, Karel, něm. soc. 

278. 
Keller, Michal. 52. 
Kenyon, William Squire, 

(1869), amer. politik. 400, 
411. 

Kepka, Rud., red. 236. 
Kepl, RudoU, úcast. zahr. 

odboje ve Francií. 394, 
432, 434. 

Kerre, Phílipp H. (1882), taj. 
Lloyda George (1917). 177. 

Kerenskij, Alex. Feodorovič 
(1881), rus. politik ru stát. 
410, 452, 483, 528. 

Kestranek, rak. generál. 325, 
328, 331, 335, 336. 

Khuen-Héderváry, Karel 
(1849), uher. stát. 115, 141. 

Kisa-Krár, popraven. 296. 
Kítchener, Herbert Earl ol 

Khartoum (1850-1916), 
ang!. maršál. 171, 405. 

Klecanda, Jiří (1890-1918}, 
generál. taj. ms. odbočky 
nár. rady. 421, 430,. 461, 
462. 

Klecanda, Jan, de!. rus. spol. 
425. 

Klecanda, Vladimír, Dr., 
prof. univ. 422. 

Klecanda, Vojtěch VZad., 
důst. rus. leg. 349. 

Klecman, rak. pluk. audit. 
476. 

Kleinberg, důst. franc. leg. 
536. 

Klemenlis, E. 53. 
Klenyár, Pavel, popraven. 

295. 
Kleska, rus. leg. 505. 
Klepal, franc. Čech. 397. 
Klepter, rak. důsL 305. 
Klih, Mik., rus. leg. 472. 
Klíma, Jar., Dr., úředník po-

licie praž. 249, 250, 253. 
Kllmeš, leg. srb. 544. 
Klimeš, . M., Hal. leg. 548. 
Klotz, L. L., franc. fínltnč-

ní ministr. 458. 
Klofáč, Václav Jar. (18M), 

čes. politik. 102, 147, 149, 
170, 215, 217, 270, 211, 

286, 287, 288, 313, 326, 
(333, 338, 43,7, 455. 

Klubíčko, důst. leg. 536, 538. 
Kmošek, Aug., leg., popraven. 

480. 
Knotek, Lad. 188. 
Kobylinskij, Dr. 550. 
Kočí, Frant. 510. 
Kódl, (Karel Příhoda). 515. 
Kodym, F. St., Dr., čes. spis. 

66. 
Koerner, čes. pol. 326. 
Kohn, Jindřich, Dr., advokát 

v Plzni. 250. 
K ol van, holand. soc. 272. 
Kollár, Adam. 80. 
Kollár, Jan (1793-1852), 

čes. básník. 10, 12, 14, 15, 
19, 94, 109, 152, 283, 345, 
400. 

Kolčak, Alexandr Vasiljevič 
{1870-1920}, rus. admi
rál. 392, 495. 

Koller, Alexandr baron, rak. 
generál. 64. 

Kolibík, Viktor, popraven. 
295. 

Kolín, námoř. důst. 507. 
Kolowrat hrabě, Fr. Ani., 

rak.-čes. politik. 12. 
Komenský, Jan Amos (1592 

až 1671), učitel národů, 
418, 420, 429, 454. 

K oniáš (Koňas), Antonín 
(1691-176-u). spis., jezo
vita, protíreformátor. 188, 
291. 

Koniček-Horský, Svatopluk. 
rus. Čech. 397, 400, 420, 
524, 525. 

Konopnieka, M. 192. 
Konrád, Václav, ital. leg., po

praven. 562. 
Konrad z Hotzendorfu, gene

rál, náčelník generál. štá
bu rak. 355. -

Kopal, důst. leg. 485. 
Kopal, Jar., Dr., právník. 

251. 
Kopal, důst. čes. v srb. arm. 

543. 
Kopecký, Fr., účast. zahr. 

odboje. 404, 406, 407, 525. 
Kopla, Josef, leg. spis. a 

básník. 236, 347, 349, 512, 
522. 

Kordač, Frant., Monsignore, 
Dr., člen Nár. výb. 147, 
259, 313. 

Kornilov, Lev Georgijevič, 
(1870), kozácký generál. 
245. 

Korošec, Ani., Dr., slovín. 
politi1t. 262, 281, 327, 333. 

Kosák, angl. Čech. 171. 
Kosina, Jan, vicepresident 

praž. místodržitelství. 334. 
Kossuth, Lájos (Košut, Lud

vík) (1802-1894), manru.-. 
politik. 12, 13, 14, 30, 43, 
109, 110, 111, 151, 152, 
271. 

Koša, Andrej. 51. 
Košek. 372. 
Košík, Gustáv, sloven. prac. 

v Americe. 425. 
Košír. 369. 
Kott, čL Omladiny. 107. 
Kotek, Josef, red., popraven. 

239, 476. 
Kolíková, AureZie (Réla). 

208, 209, 211. 
Kolinský, důst. rus. leg. 422. 
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Koubek. 353. 
Koucký, Frani., popraven. 

289. 
KoukUk, dust. leg. 533. 
Koukol, účast. odboje 410. 
Kousal, Jindřich, rus. leg. 

501. 
Kout, J. V. 66. 
Koufňák, Jožka. 375. 
Kovalevskij, Maxim, rus. 

publicista. 427. 
Kovanda, Jul., komorník 

rak. min. vnitr<li Heinolda, 
nyní správce domu pres. 
rep. 250, 251. 

Kovář, Vojtěch. "opraven. 
308, 309, 31v. 

Kovářík, Jiří, popraven. 310. 
Kovářík, prot, leg. 427. 
Kozáček, Jou!, Dr. 81. 
Korber, red. 224. . 
Korber, Dr., rak. minister. 

předseda (1900). 259. 
Kovess von, rak.-uher. gene

rál. 479. 
Krár, Ján, básník a spis. 

slaven. 19. 
Královec. 379. 
Kramář, Karel., Dr. (1860), 

čes. politik (f. jm. Holec). 
120, 137, 139, 141, 161, 
188, 189, 194, 203, 213, 
214, 215, 219, 227, 249, 
251, 252, 270, 271, 272, 
286, 288, 300, 313, 329, 
332, 333, 338, 339, 387, 
388, 411, 454, 456, 462, 
476. 

Kramr, Karel, rus. leg. 501. 
Kramer, Stanislav. 355. 
Kramer, Georg, Dr. 189. 
Kraus, Ani., amer. Čech. 415. 
Kraus B., rak. generál. 480. 
Krapotkin, P. 189. 
Krasko, Ivan, slaven. básník. 

134 .. 
Kratochvíl, Dr. 144. 
Kratochvíl, Slavomír, po

praven. 172, 197, 237, 238, 
412. 

Krátký-Hoffman, viz Hoff
man-Krátký. 

Krčméry, Šl., sloven. bás, a 
spis, 53, 269, 487. 

Krejčí, Dr., proL, čes. po
litik. 313, 323, 326. 

Krejčí, F. V., spis. a pol. 
223, 313. 

Krejčí, důst. rus. leg. 490. 
Krejčí, Martin, Hal. leg., po-

praven. 562, 
Kreis.66. 
Kretší, Jindř. 551. 
KryštoF, F. 542. 
Krivošejin, rus. ministr. 421. 
Križan, Ján, popraven. 295. 
Krobatin, raJk.-uher. generál. 

562. . 
Kroiher, posL 152. 
Kropáček, Miloslav, de!. 

spoL J. A. K. 425. 
Kropáček, důs!. ítal. 555. 
Kru/ikov, Vojkom, sovět. 

komisař. 496. 
Krilka, paříž. Čeeh. 394. 
Křenek, J. 189. 
Křička, Petr. 172, 465. 
Křísa, důst. leg. 536, 537. 
Křiž, Frant. 486. 
Kubášek, pracovník odboje 

v Americe. 404. 
Kubica, Pavel, popraven. 

295. 
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Kubišta, Hal. důst. leg. 554, 
555. 

Kudela, Josef, Dr., účast. od
boje v Rusku. 374, - 430, 
478, 520. 

Kudla. 511. 
Kudrna, Josef, popraven. 

236. 
Ku/han, Ani., Hal. leg" po

praven. 562. 
Kulíšek, Martin; popraven. 

295. 
Kulmer. 12. 
Kukula, Otakar, Dr., chirurg 

čes, 143. 
Kukla, čl. Omladiny. 107. 
Kuneš, čl. Omladiny. 107. 
Kunta, A 124. 
Kunz, Jar., čsl. generál justič. 

služby. 197. 
Kunz, poHcej. ředitel praž. 

v době války. 334, 336. 
Kupka, Frant. (1871), maHř, 
předseda čes. kolonie paříž. 
394, 432, 434, 523. 

Kuravjev, sovět. komisař. 495. 
Kuriovič. 224. 
Kůst, Josef, Hal. leg., po

·praven. 562. 
Kutlvašr, důst. rus. leg. 496. 
Kuzmány, Karel (1806-1866), 

spis. a buditel sloven, 8, 
53, 81. 

Kvapil, Jaroslav, spis. 213, 
298, 329, 464. 

Květoň, Jan. 66, 
Kvíčalová, revoL kurýr. 469. 
Kvítek, Dr. 219. 
Kyjovský, švýcar. účast. od

boje 251. 
Kysela, Frani., čl. odboč. čsl. 

Nár. rady v Moskvě. 430. 

L 
Lacroix, Sig. 189. 
Lagarde, Paul (1827-1891}, 

historik a filosof něm. 158. 
LagardelZe, Hubert, franc. 

socialisto spis. 389. 
Laemmel, Leopold. 11. 
Lah, Ivan, Dr., red. 224. 

,Lajtkep, Josef, rus. leg, 501. 
Lamanskij, Vladimír, rus. 

spis. 400. 
Lammasch, Heinrich (1853 

až 1920)1, rak-uher. stát. 
177, 330, 333. 

Lamprecht, Karel (1856 až 
1915), něm. historik. 467. 

Langer, Fr., Dr., lékař rus. 
leg. 505, 521. 

Langsfeld, Juraj, popraven 
37. 

Lansing, Robert, amer. stát. 
179, 184, 413, 448. 

Laroche, J. A., franc. dípl. 
439, 447, 

Lascelles, Frank, angl. dípI. 
154. 

Láska, Josef. 310. 
Laška, Jan. 557. 
Lasso, Josef; popraven. 295. 
Lavička, Josef, Dr., účast. 

zahr. odboje. 251. 
Law, Bonar, angL stát. 458. 
Lebon, Anqré, franc. politik. 

394. 
Lebrun, Albert Fran{:ois, 

franc. stát. 441. 
Ledebour, soc. frane::. 278. 
Lederer, Ed., Dr. (vl. Leda, 

Josef). 132. 

Leger, Louis, franc. slavista. 
62. 

Legner, čL Omladiny. 107. 
Lenin (vl. jm. Vladimír Iljič 

UljanovJ (1810-1924), soc. 
spis., první presid. sovět. 
rep. rus. 410. 

Leopold Salvátor, rak arci
vévoda. 196. 

Leopold ll., král. čes. a císař 
rak (1790-1792). 298, 

Lesing, K. 189. 
Levstík, spis. 224. 
Leygues, Georges Jan (1858), 

franc. stát. a min. 441, 458. 
Libelt, Karel (1807-1875), 

politik a filosof poL 21, 22. 
Licinskij, rus. důst. 421, 479. 
Liebermann. 497, 515. 
Liebknecht, Karel (1871 až 

1919), něm. soc. 101, 171. 
Lichnowsky, něm. dipL 113. 
Lhota, Jaroslav, rus, leg. 501. 
Lincoln, Abraham (1809 až 

1865), pres. Spoj. států. 
181, 183, 209, 419, 454. 

Linhart, Josef, účast. odboje 
ve Švýcarsku. 251, 397. 

Lissagaray. 189. 
Lissauer, něm, spis, 168. 
Loga;, Josef, Hal. leg, 351, 

548, 549, 551. 
Longar, Bonin, Hal. dipl. 

185, 441. 
Losinský, E., Dr. 189. 
Loskot, Th. Frant. 189, 
Lotockij, rus. podpluk, první 

velitel Družiny, 421, 470. 
Loucký. 510, , 
Loudon, zahr. ministr a dipL 

holand. 117. 
Louis, Paul, franc. socialisto 

žurn. 390, 394. 
Lloyd George, David, angl. 

stát. 154, 176, 177, 258, 
458, 518. 

Lomer, Václav,' popraven. 
494. 

Lubomírski, Jiří, kníže, po
litik a spis. pol. 20, 21. 

Ludendorlf, Erích (1865), 
něm. generáL 179, 216, 319. 

Luděk, Karel. 190. 
Ludvík Xl. (1461-1483), 

franc. král. 292. 
Ludvík Xl!. (1498-1515), 

franc, 12, 
Ludwig von, rak.-uh. konsul 

v Americe. 404. 
Ludvík Filip, císař franc. 

(1830-1848). 22, 176. 
Luňák, rus. Čech. 472. 
Lulzow, Francis, Count (1849 

až 1919), býv. rak. diplo
mat a historik. 190. 

Lutzow, Henry hrabě. 163. 
Lvov, Georgij J evgeněvič, 

kníže (1861), rus, politik 
a ministr. 436, 452, 484, 

M 
Mácsay, Lukáš. 53. 
Madách, lmre (1823-1864), 

básník mad'. 83. 
Mac Kenna, RegínaU, angI. 

stát. 154. 
Mačenka, Vr. 202, 
Maffie (Maffia, tajný proti

vládní spolek na Sicilii), 
v čsl. odboji tajná organi
sace ve vlasti, spolupracu
jící s vedením zahr. od-

boje. 126, 197, 216, 218, 
250, 253, 254, 329, 390, 
397. 

Machač, Lad., Dr., advokát 
a polit. spis. 249, 269. 

Machar, Josef Svatopluk 
(1864), čes. básník a spis., 
účast. odboje. 168, 188, 
190, 192, 216, 233, 249, 
251, 253, 313, 405. 

Machýtka, rus. Čech, 472, 
Majer, Rudolf, čL Omladiny. 

107. 
Majerová, M. 190, 
Maklakov, N., rus. posl. a 

min. 421, 471. 
Maklakov, B., rus. dipL 185. 
Malatesta, E. 190. 
Mallý, Ján, Dr. (Dusarov), 
vůdce a spis. sloven. 48. 

Malý, Jaromír, Dr" čes. žurn. 
a člen Maffie. 250, 251, 
265. 

Malý, Josef, čl. rus. kom. 
425. 

Makovický, Pelr. 52. 
Mamatey, Albert, amer. S10" 

vák, účast. odboje. 404, 
415, 418. 

Mamontov, rus. pluk. leg. 
519. 

Manda, Ani. 310. 
Mánes, Josef (1820-1871), 

čes. malíř. 57. 
Maňák, Fr., franc. leg. 531. 
Marca/i, maď. prof. 80. 
M arčič. 352, 
Mareš. 433. 
Mareš, Frani., Dr., univ. prof. 

313. 
Margerie, Pierre de, franc. 

dipl. 439, 441. 
Marchetti, Tullius, Hal. dust. 

549. 
M archefti, Prosfer, starosta 

Hal. m. Arca. 560. 
Marie Terezie (1740-1780), 

císař, rak. 109, 227, 416, 
487. 

Marinkovié. 289. 
Marja Antonovna. 497, 498. 
Markovič Ivan, Dr., slaven. 

politik, účast. zahr. odboje. 
185, 430, 454, 461. 

Markovič, RudoU, Dr" slov. 
advokát. 125. 

Martin, Louis, franc. politik: 
394, 433. 

Martinic, jméno panské ro-
diny čes. 175. . 

Martínek, red, 410. 
Martov, rus. sochař. 364. 
Marun. 289. 
Marx, Charl Heinrich (1818 

až 1883}, něm. socialisto 
teoretik. 100, 172, 

Masaryk, Herbert (1880 až 
. 1915), syn T. G. M., malíř 
čes, 206. . 

Masaryk, Jan, syn T. G. M., 
čsl. vysL 206. 

Masaryk, Tomáš Garrigue 
(f. jm. Hradecký), (1850), 
107, 120, 137, 142, 147, 
161, 172, 174, 183, 190, 
207, 213, 219, 220, 236, 
249, 250, 251, 253, 254, 
269, 271, 274, 275, 277, 
279, 334, 336, 337, 339, 
340, 342, 344, 346, 385, 
388, 390, 392, 393, 394, 
397, 398, 400, 401, 403, 
404, 405, 406, 408, 410, 

412, 413, 418, 420, 426, 
427, 428, 430, 436, 440, 
448, 451, 452, 453, 454, 
457, 462, 467, 468, 469, 
470, 481, 483, 484, 486, 
494, 495, 510, 517, 518, 
519, 520, 524, 525, 526, 
527, 528, 529, 531, 539, 
540, 547, 563. 

Masaryková, Alice, Dr., dcera 
T. G. M. 206, 207, 209, 
253, 391. 

Masaryková, Charlie Gar
rigue, choť T. G. Masa
ryka.205, 208, 397. 

Masaryková, Olga, dcera T. 
G. M, 206, 525. 

Masojedov, rus. pluk 347. 
Master Me, prof. 407. 
Mašek, Josef, vL rwa, čL 

Nár. výb. 259. 
Maškarié. 289. 
Maštálka, Jindřich. čes. po sl. 

259, 287. 
Mafašovský, Josef. 118. 
Matejev. 143. 
Matějka, Josef, Hal. leg., 

popraven. 562. 
Matějka, Evžen, popraven. 

172, 239. 
Matějovský, inž, 196, 219. 
M athauser, J., malíř. 193. 
Matička, důst. leg. 533. 
Matoušek,důsL leg. 536. 
Mattuschka, rak. generál. 

197. 
Maftuš, Jaroslav. 335. 
Maftuš, Karel, Dr., čes. po

litik. 147, 259, 331. 
Matyáš (Corvinus) (1443 až 

1490), král uher. 246. 
Mayer, L. M. 190, 
Maupassant, Guy, franc. 

spis, 190. 
Maxa, Prokop, politik, účast. 

zahr. odboje, čsl. vysla
nec, 213, 274,275, 276, 278, 
279, 430, 503. 

Mazzini, Gíuseppe (1805 
až 1872)', HaL politik. ll, 
397, 

Mecenselly, rak generáL 476. 
Mečíř, K., red. 147. 
Meda, Hal. ministr. 549. 
Medek, Rudolf, básník a 

spis., důst. rus. leg. 151, 
186, 430, 482, 495, 500, 
519. 

Medvecký, Karol A., taj. 
slov. Nár. rady. 337. 

M eillet, Antoine, prof., franc. 
slavista. 389. 

M eissner, Alf., Dr., čes. po
litik soc.-dem. 313. 

Melichar, A. G., a,mer. Čech. 
403, 

Melichařík, Jan; popraven. 
494. 

Mensdorff, Albert, hr., rak.
uher. dipl. 164. 

Mensdorff-Pouilly, hr., rak.
uher. dipL 26, 176, 177, 
178, 526. 

Merhaut, Josef, spis. 117. 
Merhout, Cyril, spis. 304, 

315, 316, 323, 344, 418, 
430. 

M erlino, Savero. 190. 
Mesany. 223. 
Mészaros, Karel, mad'. po

litik. 66, 

* 

M elternich Winnerburg, Kle
mens Furst von (1773 až 
1859}, rak kancléř. ll, 37, 
150. 

Meyer, Kuno, prof. 163. 
Mickiewicz, Adam (1798 <liŽ 

1855), pol. básník 20, 223, 
247. 

Mikeš, F. O. 66. 
Miklušica, Karol, popraven. 

295. 
Miko, Valentin; popraven. 

295. 
Mikolášek, J. F., amer. Čech. 

414. 
Mikuláš, car ruský, Níkolaj 
Aleksandrovič{1868-1918), 
20, 141, 202, 208, 421, 524. 

Mikuli, del, spol. M. J. H. 
425. 

Mikulík. 35. 
Mikuš, Antonín, popraven, 

296. . 
Mílani, Hal. ministr. 549, 
Miljukov, Pavel Nikolajevič 

(1859), rus. historik a po
litik. 427, 469, 470, 482, 
531. 

Miller, K., důst. rus. leg. 423. 
Milner, Sír, Alfred (1854), 

angl. stát. 445, 458. . 
Miňovský, čl. Omladiny. 107. 
Míšek, Fr., ita>l. leg., popra

ven. 562. 
Miškoci, Matěj, čl. odboč. 

čsl. Nár, rady v Moskvě. 
430. 

Miškovský, J. 94. 
Mlejnek Karel, Hal. leg, 553. 
Mocsáry, L.udevít, mad'. po-

litik. 56, 83. 
Modráček, Fr., čes. posl. 

soc.-dem. 190, 328, 336. 
Modráček, čl. Omladiny. 107. 
Moltke, Hellmuth von (1800 

až 1890), prus. maršál. 161, 
172. 

Mommsen, Theodor (1817 až 
1903}, něm, historik. 161. 

Monienuovo, hr. 163, 
Monfesquieu de, Charles. 

(1689-1755), franc. filo
sof. 97. 

Montlong, gen. konsul. 177. 
Moravec, Jan, del. rus, spol. 

425. 
Moravec. rak. důst. 353. 
Moravec, Otakar (Robur) 

554, 556, 557, 560. 
Morávek, Dr. 143, 144. 
Moudrý, prof. 250. 
Moyses, štefan (1797-18691, 

sloven. vlastenec, 12, 53, 
81, 112, 113. 

Mozák, Fjodor. 188, 
Mrázek, Josef, čes. amer. 

umělec. 411. 
Mrňák, Frant., popraven. 

245. 
Mudroň, Michal. 52. 
Mudroň, Pavel, slov. vl<lis.l;e

nec. 81. 84, 97, 
Murgáš, farář, prac. odboje 

v Americe. 404. 
Mussolini, Benito, Hal. po

lítik 431. 
MusuZín, baron, rak-uher. 

dlpLl77. 
Muller, Frant., rus. leg. 501. 
Miiller, důst. rus. legií. 505. 
Muller, JoseF, popraven. 476. 
Muller. 142. 
Muller, Heř., něm. soc. 278. 
Miiller, Karel, Hal. leg. 385. 

N 
Nacht, J. 190. 
N achtmann, rus. důsf. 421. 
Nandrássy. 94, 
Napoleon lll. (1808-1873}, 

franc. císař (1852)~ 23, 466. 
Napoleon-Bonaparte, vůdce <Ii 

císař franc. (1804-1814). 
174. 

N áprsfek, Vojta viz Fin-
gerhut, Vojtěch. 95. 

Navrátil, Vladislav. 204. 
Nazari, Oreste, Hal. prof. 431. 
Nedopil. 124. 
N edvěd, čl. Omladiny, 107. 
Nejdi, Jakub, popraven. 310. 
Nejedlý, Josef, rus. leg. 501. 
Nelson, Horatio, viscount, 

angl. admiráL 442, 
Němec, Ani., čes. soc.-dem. 

poslanec, 141, 259, 272, 
273, 215, 276, 278, 280, 
313, 336. 

Němec, Dr. prof. 334, 365. 
Nemessány, Ján. 52, 112. 
N eralov, sek. chef ministra 

Sazonova, 423. 
Neruda, Jan f1834-1891}, 

čes. básník a spis. 82, 297, 
299, 464. 

Netolický, posL nár.-soc. 213. 
Neuberka, Jan z, ryt., čes, 

politik (1848). 26. 
Neumann, K. St., čl. Omla
. diny, čes. básník 107, 188, 

190. 
Neumannová, Kamila. 188. 
Nezavdal, Fricek, franc. leg. 

531. 
N ěmirovič Dantenko, Vasilij 

(1848), rus. spis, 92. 
Niebuhr, Barthold (1776 až 

1831), historík a stát. něm. 
80, 97. 

Nietzsche, Friedrich (1844 až 
1900), něm. filosof. 161. 

Níkolaj ll., Alexandrovič 
viz Mikuláš. 

Nikolaj Níkolajevič, rus. vel
kokníže a generalíssim. za 
války. 252, 400, 420, 423, 
524. 

Nitti, Hal. ministr. 549. 
Noha, Frant., popraven, 305. 

308, 309. 
Noire!, franc, důsl. 435. 
Northcliffe, Alfred Charles 

Harmsworth, vÍscount (1865 
až 1922), angL žurn. a po
litik. 161, 165, 410. 

N osák, Teořil, sloven, farář 
a spis. 96. 

Nosek, VZad., účast. odboje 
v Anglii. 525. 

Nosfitz, Ervín, hr., slav. po
litik čes. (1848). 28 

Nováček. 124. 
Nováček, Karel, Hal. leg., 

popraven. 517, 558. 
Novák, JoseF, rus. leg. 501. 
Novák, čL Omladiny. 107. 
Novák, Hanuš, prac. čsL ko-

lonie paříž. 433, 434, 
Novák, Jiří. 118. 
Novák, Arne, Dr, 285. 
Novák. 299, 
Novák, Jaroslav, prof. 325. 
Novickij, rus. generál. 479. 
Novotný, Dr. 143. 

o 
Obrenovič, Michal, slovénský 

kněz. 32. 
Očenášek, Ludvik, prac. so

kolský, člen Maffie. 330. 
Olič, Václav, úřed. polic, ře

ditelství. 218. 
Oličová Aťa, dcera přede

šlého. 251. 254, 
Oliverius, rus. leg. 473. 
Olivieri Cau., Giuseppe, Hal. 

důsL 560. 
Opočenský, Jan, čes. historik. 

264. 
Orlando, VittOl' [} EmamJele 

(1860), Hal. stát. 391, 441, 
449, 458, 546, 547, 548, 
549, 551. 

Országh, J os., sloven, účast. 
odboje v Rusku. 37, 421, 
423, 430, 472. 

Osuský, štefan (1889), účast. 
zahr. odboje, čsl. vyslanec, 
177, 185, 322, 339, 404, 
451, 454. 

Ošťádal, Dr. 143. 
Otakar (Přemysl Otakar) ll. 

(1253-1278), král čes. 246. 
OU, čl. Omladiny. 107. 
Ožegovžé. 112. 

p, 

Page, Thomas N elson, amer, 
dipl. 549, . 

Palacký Frant. (1798-1876), 
politik a historik čes. 10, 
13, 20, 21, 26, 45, 57, 59, 
61, 62, 80, 89, 94, 96, 268, 
298, 299, 334, 344, 345, 
416, 466, 517, 

Palárik, Ján (1822-1870), 
sloven. kněz a spis. 52, 113. 

Páleč, Štěpán, přítel, pak od
půrce J. Husa. 291. 

Pálfy, MOI'žc, hr" uher. gu
bernátor (1860), 41. 

Pálka, Samuel. 52. 
Palmerston, Henry, J. T. 

viscount, angL stát. 442. 
Pánek. 379. 
Panič, srb. důsí. 543. 
Pank, Dr., rak podpluk. 476., 
Pantlík, J., popraven. 494. 
Pan tůček, Ferd., Ur., před-

seda čsl. Nejvyššího správ. 
soudu. 329. 

Papkov, Alexander, rus, spis. 
83. 

Pašié, Nikola (1846), srbský 
stát. 158. 

Papoušek, Jar:, účast. od
boje v Rusku. 461, 462, 
485. 

Papoušek, Cyril. 332. 
Pap pen von, něm. voj. atašé 

v Americe. 407. 
Parma, čL Omladiny. 107. 
Parodi, angL dipl. úředník. 

177. 
Párvy Alex., biskup. 118. 
Patejdl, J osel, Dr. (1878), 

účasl. odboje v Rusku. 
495. 

Patrný, Jan. 190, 
Paul, prac. odboje v Rusku. 

421. 
Paulíny-T óth, William (Vi

lém), (1826-1877), sloven. 
básn,ik a spis. 42. 48,52, 
81, 95, 112, 113. 

Paulovič, Alexandr. 48. 
Paur, Frant., popraven. 310. 
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Pavlov, rus. důst, 421. 
Pavlů, Bohdan (1885), žur

nalista, účast. odboje na 
Rusi. 322, 339, 423, 425, 
426, 428, 430, 451, 467 .. 

Pekař, Jos., Dr., čes. histo-
rik, univ. prof. 153. 

Penížek, Josef. 196. 
Pelnář, Jan, popraven. 310. 
Pergler, Karel, právník, 

amer. účast. zahr. odboje. 
322, 388, 400, 413, 451. 

Pepeljajev, rus. pluk. 507, 
Perek, Dr., posL 116. 
Périer, Casimir. 155. 
Perner, Dr. 116. 
Perný. 496, 497, 512. 
Pershing, amer. generál. 41U. 
Peroutka, čl. Omladiny, 107. 
PervoU, Josef. 28. 
Péiain, Henri Ph., frane, ge

nerál. 531. 
Petr, Václav, 66. 
Petr Veliký (1689-1725), 

rus. car. 364. 
Petrovič, posl. 114. 
Petřík, důst. rusk. leg. 422, 

501, 502. 
Petruse Jesenský, Dionýz, 

popraven. 295. . 
Petruševyč (Petruszewiez), 

rusín. posL 262, 281. 
Philippe, frane. důst. 533. 
Piccione, Luigi, Hal. generál. 

549. 
Pietor, Ambrož, redaktor a' 

sloven. politik. 94, 95. 
Pichon, Stephen (1857), 

franc. stát. 184, 439, 440, 
441, 442, 444, 446, 450, 
451, 452, 458, 459, 526, 
532. 

Pilát, R. 1:24. 
PUtz, Era.sm, čl. pol. nár. ko

mitétu v Paříži. 185. 
Pinkas, Adolf M. (1800 až 

1865), čes. politik. 1 L 
Písecký, F erd., prof., účast

ník odboje na Rusi. 358, 
470. 551. 

Piti, William, angl. stát. 442. 
Pittner, Ján, popraven. 296. 
Pivko, Dr., Hal. leg. důst. 

549, 550, 553. 
Placák, Frant., čl. odboč. čsl. 

nár. rady v Moskvě. 430. 
Platoš-Martiak, Peter, po

praven. 295. 
Plesinger-Božinov, viz Bo-

žinov-Plesinger. 392. 
Ple.ský, major. 502. 
Ploj, rak. dvor. rada. 142. 
Podlipný, Jan, Dr., politik 

čes. 95. 
Podlipná, Anna. 270. 
Pochohndský, prae. v ko

lonií londýnské. 525. 
Poincaré, Raymond (1869), 

franc. stát., pres. frane. rep. 
(1913-1920). 176, 177, 
439, 441, 444, 526, 527, 
529, 530, 532, 534, 535, 
536. 

Poire, frane. důst. 536. 
Pokrovskij, Nikolaj Nikola

jevič, rus. posl. a: ministr 
za vlády car. 483. 

Polónyi, Géza, maď. politik. 
152. 

Pongrác, Alexander. 52. 
Polit, Michal, Dr., posl. srb. 

114. 
Popovič, Rade. 170. 
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Popovič, Zigmund. 53. 
Pospíšil, ředitel. 251. 
Pospíšil, A, čl. Omladiny. 

107. 
Pospišil, A, divis. farář. 488. 
Postnikoo, čl. zať. vlády rus. 

495. 
Pofiorek, O.skar, rak.-uher. 

generál. 355. 
Potocki, polský zahr. prae. 

76. 
Prášek, Karel, čes. politik. 

259. 
PraU, Judson Harry, předs. 

chicag. university. 413. 
Pražák, Albert, Dr., univ. 

prof., spisovatel. 73, 96, 
98. 

Preiss, Jaroslav, Dr., ředitel 
Živnostenské banky. 194, 
214, 218, 223, 270, 272, 
329, 333, 455. 

Preminger, Marcus, Dr., voj. 
auditor rak. 219, 220. 

Presl, Jan Sv. (1791-1849), 
národ. buditel čes. 94. 

Priklon.skíj, úředník rus. 
zahr. min. 423. 

Prinčip, Gavrilo. 169, 170. 
Prkna, čl. Omladiny. 107. 
Procházka, Lad., Dr. 234. 
Procházka, Rud. 268, 522. 
Prokop, JoseF. 494. 
Prokop Veliký (Holý), kněz, 

husito válečník. 502, 517. 
Prokopec, důst. rus. leg. 422. 
Prokůpek, Adol1, předs. Ze-
mě děl. rady. 270, 313. 

Prónay, baron. 56. 
Proteus-Bahr. 168. 
Prunar, Václav, poslanec říšs. 

rady rak. 262, 264, 265. 
Pučálka, M., účast. odboje 

v Rusku. 425, 468, 541. 
PůZpán, Karel. 190. 
Pulszky, Fr. (1814-1897), 
maďar. publicista. 12, 13, 
14. 

Půlpylel, Stanislav, rus. leg. 
501. 

Pultr, náč. Sokola v Pař.íži. 
434. 

Purkyně, Jan Ev. (1787 až 
1869), fysiolog a lékař. 21, 
311. 

Pupin, amer. prof. 406. 
Purrov. Mitchell John. 412. 
Pusfoslemšek, Rasto, red. 

289. 

Q. 
Quirielle, Pierre de, franc. 

žurn. 390. 

R. 
Rácz, SfeFan, popraven. 295. 
Rad::!, Václav. 310. 
Radek. 410. 
Radecký z Radče, J. (1766 až 

l858), rak. pol. ma.ršál. 
103. 

Radzó, šteFan, popraven. 295. 
Rajner, Jan, rus. leg. 501. 
Rákóczy, Fr. (1676-1735), 
maďar. vůdce. 271. 

Rakovan, Lorenc, popraven. 
295. 

Rašín, Alois lf. jm. Schiel}, 
Dr. (1867-1923}, čes. polí
tik, čsl. min. lOl, 102, 101, 
147, 194, 213, 215, 218, 
219, 223, 227, 250, 252, 

253, 272, 286, 288, 313, 
325, 326, 328, 329, 330, 
333, 334, 335, 336, 341, 
388, 437. 

Ratkovský. 100. 
Ratzel, Friedrich, něm. prof. 

161. 
Ravtaradzev, rus. důst. 351. 
Rázus, M Drtin, sloven. bá

sník. 121, 235, 270, 322. 
Ráž, Frant., vůdce kotorské 

vzpoury, popraven. 290. 
Reaite!i, J., Hal. pluk. 386. 
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Rodionov, S. K. 420. 
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stát. 281, 286, 288,438. 
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dipl., min. zahr. 178, 454. 

Sladký, Jan Kozina. Chod, 
jenž po nezdařeném po
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Smutný, paříž. Čech, 394. 
Smuts, Jan Chr. (1870), 

angl. generál a stát. 177, 
526. 

Smrekar, ak. malíř, 224. 
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Šrámek, Fráňa. 191. 
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Tobolka, Zd., Dr, (1874), 
historik a politik čes. 192, 
259, 262, 287, 

Tolstoj, Dimítrij Andrejevič, 
ministr car. vlády. 420. 
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Motto '" :: = :: :: :: 

Hlasy minulosti :: :: 

Slá va šl'ache tným (K. Kuzmány) 

I. Náš stav před světovou válkou 
Mé čechy (O. Theer) 9. - V předvečer revoluce 
r. 1848 (A. Denis) 10. - Politické nálady na za
čiatku rokov štyridsiatych (M. Hodfu) 12. -
Idealism štúrův a opatrnost českých politiků 
(A. Denis) 15. - štúrova reč: Za oslobodenie rudu, 
za vykúpenie, za zrušenie poddanstvaí o vlaste
nectve 16. - Leták Národnej slovenskej rady 
k vojákom r. 1848 (Alb. Pražák) 17, - Pomer 
Eudovita štúra k čechom (Alb. Pražákj 18. -
Žiadosti slovenského národa z národného shro
maždenia v Lipt. Sv. Mikuláši (V. Pauliny-Tóth) 
18. - Slovanský sjezd r. 1848 (A. Denis) 19. -
Revolučné pokolenie (K. Goláň) 24. - Bouře 
svatodušní r. 1848 (A. Denis) 25. - Přátelům 
naším na venkově srdečné pozdravení! (K. Havlí
ček Borovský) 29. - Slovenským dobrovoYníkom 
z r. 1848 (J. M. Hurban) 30. - Slováci a Madari 
v r. 1848 (A. Denis) 30. - List Jozefa Miloslava 
Hurbana k žene Anne Hurbanovej 33. - Mučed
níci slovenskí (M. Dohnány) 35. - štúr a kuI
túrna jednota československá (M. Hodža) 36. -
Jura) Langsfeld 37. - Pod šibenicou (J. Fran
cisci) 38. - Moje píseň (K. Havlíček Borovský) 
42. - Z činnosti dra J. M. Hurbana (J.škultéty) 
42. ,- Česká melodie (J. V. Sládek) 44. - Sta
tečnost politická (K. Havlíček Borovský) 44. -
O centra1isaci a národní rovnoprávností v Ra
kousku (Fr. Palacký) 44. - Nynější stav Rakouska 
(F. L. Rieger) 45. - šarišská (A. Paulovič} 48. -
Memorandum svatomartinské 1861 (J. BoHo) 
48. - Z list ov štefana Moysesa Karlovi Kuzmá
nymu (št. Krčméry a E. Klementis) 53. - Vy
rovnanie r. 1867 a zákon o národnostíach 
(A. Denis) 53. - Pout do Moskvy (Ad. Srb) 57.
Doba táborů (Ad. Srb) 58. - To české tábory! 
(A. Sládkovič) 60. - Po vyrovnáni r. 1867 
(A. Denis) 60. - česká opposícía (Peštbudín. 
Vedom.) 65. - Persekuce r. 1868 (J. Arbes) 65. -
Zvonili nám umíráčkem! (V. štulc) 68. - Zpi
váme-li •.. (F. L. Rieger) 68. - Bratři a druhové! 
(M. Tyrš) 68. - Dr. Jozef Mil. Hurban do va
zenia (Alb. Pražákj 72. - Promemoria českých 
poslanců o zahraniční politice ze dne 8. prosince 
1870 74. - Císařské slovo (A. Denis) 76. - Pauli
nyho zdravic a na Jungmannovskej slávnosti 
v Prahe (J. BoUo) 79. - Rok 1874, rok ťažkých 
navštívení (J. BoHo) 80. - Poslání na Slovensko 
(J. Neruda) 82. - Spúšťaníe krvi (J, BoHo) 82. -
Proroctví 89. - Víra v národ. 89, - Odkaz národu 
(Fr. Palacký) 89. - První legionáři (V, Němirovič-

:: :: :: '" :: '" 
:: 

:: '" 
:: '" '" :: 

Dančenko) 89. Raiah (M. Dumný) 92. - Po
vstání Hercegovcův (Nár. listy) 92. - Padesát 
let písně "Hej Slované!" (Alb. Pražák) 93. -
Svetozár Hurban Vajanský do vazenia (A. Pražák) 
96. - Ó, vzmuž sa, rod mój! (Sv. Hurban VajanskýJ 
98. Vystoupení Masarykovo a Omladina 
(A. Denis) 98. - Z "Písní otroka" (Sv. čech) 
102. - Omladina (A. Ziegloserová) 102. - Pro
následování jiných spolků. Moravská beseda 
(J. Folprecht) 107. - Pád ministerstva Badeniova 
pro jazyk. nařízení 108. - Bouře v Praze 108. -
Stanné právo v Praze 109. - K vývoju slovenskej 
politiky (Slovenská čítanka) 109. Spojení národ
nostních poslanců ve sněmovně uherské (Seton
Watson) 113. - Třeba, abychom ••• (F. L. Rieger) 
115 .. - Odkaz k národu (F. L. Rieger) 115. -
Brněnslj:ý základní kámen (H. BuBn) 116. -
Vraždění Slováků v Černové (M. F.) 117. - Pre
berže sa - preber! (M. Rázus) 121. - Kovačický 
proces (Naše Slovensko) 121. - Slováci v Praze 
(Naše Slovensko) 123. - Persekuce Slováků po 
r. 1900 (R. Targo) 125. - Lúčenie (F. Juriga) 
127. - Projev Bjornsonův ve prospěch Slováků 
(Leda) 130. - Společně (Ad. Heyduk) 132. -
Bilance (L. Borský) 132. - Československá vzá
jomnosť a uhorská vláda (M. Hodža) 134. -
Otrok (I. Krasko) 134. - Revo!úcía (Sloven. 
týždenník) 134. - Ondráš (P. Bezruč) 135. - l1eč 
při zahájení přípravného sjezdu slovanského 
v Praze dne 13. července 1908 (K. Kramář) 136. -
Kvintesence Rakouska (H. W. Steed:) 137. -
Na pomoc Slovanům balkánským (Nár. listy) 
138. - Z řeči dra K. Kramáře v rak. delegacích 
na počátku balkánské války r. 1912 (Nár, listy) 
139. - Ukolébavka (Sv. čech) 140. - František 
Josef (H. W. Steed) 141. - Proces Friedjungův 
(T. G. Masaryk) 142. - Z činnosti českých lékař
ských výprav v balkánské válce r. 1912 (Nár. 
listy) 143. - Na prahu historických události 
(Nár. listy) 144. - Obsah řeči říšského kancléře 
němec. šl. Bethmanna-Hollwega (Nár. listy) 145.
l1eč, která vyžaduje odpovědi (České slovo) 146. -
Markýz Géro (P. Bezruč) 146. - Antonín Švehla 
za války (L. Tvarůžek) 146. - p·osl. V. Klofáč 
proti vnitřní i zahraniční politice rakouské (české 
slovo) 149. - Náš český advent. (Em. Žák) 151. -
Češi a Maďari - češi a Slováci (Sloven. týž
denník) 151. - Co jsme chtěli (Jos. Pekař) 152. -
Pieseň drevorubačská (Sloven, týždenník) 153. -

H. S vět o v á v á I k a :: = = = '" '" = = 
Modlitba (Sv. čech) 154. - AngIo-německé sou
peřství (H. W. Steed) 154. - Vyhlídky v Evropě 
(fl. W. Steed) 156. - Pangermánský plán světo
vého panství: Berlín-Bagdad (T, G. Masaryk) 
158. - Konopištský pakt (H. W. Steed) 161. -
Světová válka (K. Kramář) 166. - Vypuknutí 
války (J. S. Machar) 167. - Ultimatum Rakousko
Uherska Srbsku (Čas) 168. - Válka vypověděnu· 
(Samostatnost) 170. - Praha 1914 (T. G. Masaryk) 
170. - Med'ynia Glogowska (P. Křička) 172. -
Kdo je odpověden z války? (T. G. Masaryk) 

172, - Austria delenda est (A. Denis) 174. 
Mírová akce císaře Karla a Sixta Bourbonského 
(Ed. Beneš) 176. - Vstup Spojených států do 
války' a naše akce (Ed. Beneš) 178. - Plán Spo
jenců: Demokratická organisace Evropy a lid
stva. - Demokracie proti theokracu (T. G, Ma
saryk) 181. - Wilsonova poslední rána říši habs
burské (Ed. Beneš) 183. - Čtrnáct bodů Wilso
nnvých 185. - Kapitulace Rakousko-Uherska 
186. - 1914 (R. Medek) 186. 

5 
6-7 

8 
9 
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III. Doma 

578 

aj Utrpení. 
To je ta vyvolená země (V, Dyk) 187, - Litanie 
ke chvále censorovy štětky (Gamma) 187, 
Persekuce české literatury 188. - Konfiskace knih 
(Venkov, Nár, politika, Večer, Večer. Práva lidu) 
192. - "Národní listy" trvale zastaveny (Venkov) 
193, - Zastavenie "Slovenského denníku" (V. Šro
bár) 193. - Rozpuštěné organisace (Večer, Ven
kov) 194. - Výstraha "Národnímu Idhadlu" 
194. - Průvody a shromáždění zakázány 194. -
Vojenský absolutismus (J. Kunz) 194. - Proti 
pokrokovému učitelstvu (Al. Žipek) 198. - Případ 
kutnohorských studentů (V, Mačenka) 198. 
Ročník velezrádců (V. Stochlebal 202. - Roz
sudky c. k. zeměbraneckého divísního soudu v Te
rezíně (Večer. Práva lidu) 204. - 12 let těžkého 
žaláře za dvě věty (Večer) 204. - Karla G. Ma
saryková (M. Chýnová) 205. - Manifest cara 
Mikuláše 208. - Dopis AureHe Kotíkové (Ven
kov) 208. - Dopis do vězení (Al. Masaryková) 
209. - Osmnáct hodin svobody po půldruhém 
roce (R. Kotíková) 209. - Případ básníka Petra 
Bezruče (Nár. politika) 211. - Ztracené iluse 
(V. Dykl 212, - Říšští poslanci Choc, Buříval, 
Vojna a N etolický odsouzení pro spoluvinu na 
velE:zradě (Nár. politika) 213. - RozsucLek nad 
Chocem, Buřívalem, Vojnou a Netolickým po
tvrzen (Nár. politika) 213. - Říšský poslanec 
dr. Kramář a spoluobžalovaní odsouzeni k trestu 
smrtí (Nár. politika) 213. - Z obžalovacího spisu 
proti K. Kramářovi a deho přátelům 213. - Roz-

b) Projevy odboje. 
Země mluví (V. Dykl 245, - My doma (J. S. Ma
char) 246. - Maffie (Ed. Beneš) 249. - Na 
frontu! - Nápisy! (Al. Žípek) 255. - Prvý květen 
1915 (Fr, Soukup) 255. - "Stojíme při svém ná
rodě!" (F. V. Krejčí) 256. - Smetanova "Vlast" 
(Gamma) 257. - Poklid české krajiny (Venkov) 
258. - Českému národu! (Nár, politika) 259. -
Jak pochodili čechové (Večer. Práva lidu) 259. -
Po prvé schůzí Českého svazu (Právo lidu) 260. -
Čeští spisovatelé českým poslancům 261. - Státo
právní prohlášení ze dne 30. května 1917 262. -
Tisza a státoprávní prohlášení českých poslanců 
z 30. května 1917 (J. Opočenský) 262. - Pro4lá
šenÍ a právní ohrazení, podané v říšské radě dne 
30. května 1917 poslancem Antonínem Kalinou, 
jménem jeho a poslance Václava Prunara (Jar. 
Malý) 264. - V odporu (F. Sís) 265. - Projev 
kováků 266. - Samozřejmosti (A. Heinrich) 
266, - Bez aneksí a kontribucí (R. Procházka) 
267. - Vylučuje český program české oblasti 
v říši německé? (E. Chalupný) 268. - Česká de
klarace (L. Machač) 268. - Prof. Masaryk a česká 
brigáda (Pozor) 269. - Návšteva u HvÍezdo
slava (Šť. Krčméry) 269. - Nedejte zahynouti! 
(Večer) 269. - Čo chceme? (M. Rázus) 270. -
Zlost Maďarů (Venkov) 270. - V cLálce září nám 
země zaslíbená. Jsme jí hodni? - České srd-ce 
(R. Svobodová) 271. - Čeho zvláště třeba? (L. 
Syllaba) 272. - Česká otázka na socialistické mí
rové konferenci ve štokholmu r. 1917 (G. Habr
man) 272. - Rok 1917, rok československý 
(Večer) 280. - Proklamace předsedů slovanských 
klubů na bývalé říšské radě ve Vídni ze dne 
1. prosince 1917 281. - Slovanská interpelace 
(Večer) 281. - Deklarace generálního sněmu ze 
dne 6. ledna 1918 281. - Svatopluk Čech na Řípu 
fA. Novák) 282. - Stouprující vlna odboje proti 
Vídni v zemích českých lL. Sychrava - J. Wer
stadt) 285. - Jarní zpěv před osvobozením 
(A. Sova) 289. - Vzpoura v Kotoru 289. - Dub
nová přísaha (Gamma) 290. - -Národní přísaha. 
Projev Al. Jiráska 292. - Kragujevská vzpoura 
(J. Hudeček) 293. - Slováci, vojaci bývalého 
rak.-uh. p. pl. č. 71 zastrelení pre vzburu dňa 
8. červňa 1918 v Kragujevci 295. - Mikulášska 
manifestácia (Robot. noviny) 296. - Všem českým 
socialistům (Fr. Soukup) 297. - 1868 - 16. kvě-

sudek smrtí nad Kramářem, Rašínem, Červinkou a 
Zamazalem potvrzen (Večer) 215. - Konfiskace 
jměni (Večer. Práva lidu) 215. - Případ dr. Karla 
Kramáře a Klofáče (Aug. Šíp) 215. - Proces proti 
dvornímu radovi Oličovi, posl. dru Soukupovi, re
daktorům Času a spol. (Večer) 218. - Vzpomínka 
z vídeňské věznice (Jar. Preiss) 218. - Moje nej
těžší chvíle v kriminále (Fr. Soukup. - V, Čer
vinka) 218, - Vídeňská bastila (B. Vrbenský) 
220. - V tábore internovaných (V. Šrobár) 
221. - Výslech (J. S. Machar) 222. - Náš dolno
rakouský exil (Aug. Hašek. - V. červinka) 
223. - M611ersdorf 227. - G611ersdorf. Thalerhof. 
Arad (O. Vochočj 228. - Balada o hladové smrti 
z roku 1917 a 1918 (Ant. Sova) 233. - Zkušenosti 
pražských lékařt1 (Večer) 234. - Modlitba diefaťa 
(M. Rázus) 234, - Hrozné krveprolití v Prostějově 
dne 26. dubna 1917 235. - Proti dětem. Koterov
ská ulice v Plzni (R. Kepka) 235. - Oběť vojenské 
justice (Večer) 236. - Poprava (J. Kopta) 236. -
Ze vzpomínek na smutné doby lL Záruba)" 236. -
Oběšen pro velezradu (Lid.. noviny) 237. -
Modlitba za český národ před jesličkami 237. -
Proč byl Slavomír Kratochvíl odsouzen k smrti 
(A. Žípek) 237. - Rozsuaek smrtí podle stanného 
práva proti Evženu Matějkovi (Nár. politika) 
239. - Josef Kotek (F. Kahánek) 239. - Proč byl 
popraven americký občan František Berka 244, -
František Mrňák 245. - Slovenské obete 245. 

ten - 1918 (Jar. Kvapil) 297. - Řeč Al. Jiráska 
dne 16. května r. 1918 v Pantheonu Ná.rod.. musea 
v Praze 298. - Řeč dra K, Kramáře v Pantheonu 
dne 16. května 1918 (Nár. listy) 300. - Hvíezdo
slav na divadelních slavnostech pražských 
(B. Haluzícký) 303. - Společný projev zástupců 
utiskovaných národů v Praze ze dne 17. května 
1918 304. - Rumburská vzpoura (F. A, Von
druška) 304. - Československé jednotě (A. Denis) 
311. - Vyznání víry (O. Vojen) 311. - Víra 
našich buditelů v budoucnost národa a její etický 
význam (Národ) 311. - Drahý Hde českosloven
ský! (Venkov) 312. - Ustavení Národ. výboru 
(Venkov) 312. - Zápisy (LidL noviny) 313. -
Maďaři a jejich slovanští sousedé (Venkov) 
314. - Od Šumavy až k Tatrám zachováme svatý 
klid (Večer) 314. - Září (K. Toman) 315. - Od
mítnutí vídeňských nabídek (C. Merhoutl 315. -
Slované a mírová konference (C. Merhout) 315. -
Maďaři, rakouský "federalism" a slovenská 
otázka (Venkov) 316. - Řeč předsedy Českého 
svazu posl. Fr. Staňka 317. - Sfa reťaz pevní, •• 
(M. Rázus) 322. - Ustavení československé vlády 
(C. Merhout) 322. - Čtrnáctý říjen. 1918 (J. Opo
čenský) 323. - Česká deklarace ze dne 16. října 
1918 326. - Prohlášeni Čechů a Jihoslovanů v de
legačním zahranič. výboru dne 17. října 1918 
(Venkov) 327. - Národní výbor a rakouská auto
nomie. - Prohlášení Národ. výboru 20. října 1918 
327. - První rozkaz (Fr. Stašek. - Nár. listy) 
327. - Ant. Švehla o svém 28. říjnu (Naše revo
luce) 328. - VOJienský převrat v Praze (J. Schei
ner) 329. - Národ. výbor a 28, říjen. - První 
zákon českosloven. státu (Fr. Soukup a AL Rašín) 
332. - Deklarácia slovenského národa v Turč, 
Sv. Martine 30. októbra 1918 (V. Šrobár) 337. -
Uznání zahraniční revoluce nárooem (Naše revo
luce) 337. - Splynutí odboje domácího a zahra
ničního. - Prohlášení českých delegátů v Ženevě 
338. - Výzva Českoslov. nár. výboru k sloven
skému rudu (V. Šrobár) 338. - Ohlas k Slovákom 
15. novembra 1918 (V. šrobár) 339. - Prohlášení 
Československé republiky a zvolení presidenta 
339. - Slib presidenta republiky (Těsnop. zprávy 
Nár. shr.) 344. - Pokoj (Sloven. týžd.) 346. -
Pozdrav T, G. M. (K. Toman) 346. 

187 IV. Na druhou stranu. V zajetí 
V Ka:patech (J. Kopta) 347. - Karpatské motivy 
(J. Kopta) 347. _ Zajetí 28. pluku (B. Wucht,:rle) 
349. _ Zajetí 8. zeměbranec. pluku (J. Vavrecka) 
351 _ Rozpuštění 36. pluku (St. Kramer) 35? -
Jak jsem se dostal do srbského zajeti. (f·, Kapar). 
355 _ K Italům (V boj) 357. - Cestl ZajatcI 
(F.· Písecký) 358: -: V x:us~om z.ajat! (F. Vnuk) 
358. _ V dárnlckem tabore (V. Val~nta-.AHa) 
360. _ Na Donu (Ar. Zeman) 363. - V zaJatec-

:: -= 

kom tábore v Samarkande a v Skobeleve 
(Fr. Vnuk) 366. - Na Murmani (Fr. Sklenář) 
370. - Pod praporem národního odboje 3~4. -
Těžké chvíle (J. Hubička) 377. - Od Drace d~ 
Valony (J. Kápar) 381. - Česko~loven~tí: z?-jat;::1 
ve Francii (J. Kápar) 382, - V zajatecken:' tábore 
v Port o Ercole (V boj) 385. - Vyhnah ma ... 
(J. Jesenský) 386, - Ohlas Kramářova odsouzení 
na smrt za hranicemi lL. Sychrava) 387. 
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V. Odboj zahraniční. Organisace, propagace, diplomacie =" = 389 
Masarykovo posláni čechum a Slov:ákům na Rusi 

Naším (R. Jesenská) 389. - Proklan:ace paříž~~.~ 
z února 1915 389. - Benešovy začatky v Panu 
(EdI. Beneš) 389. - št~fánik ~T. ~. Masaryk) 
'l91 _ Ustaveni a orgamsace Narodní rady. Cex:
traÍisace revoluční práce v Paříži (Ed. Benes) 
392. _ Evropa a SloveI1s~o (L. Sy.chraval 394 •. -
Proč jsme dělali revolUCI? (J. Ll11~art) 395. :
Masaryk (Ed. Beneš) 397. - Amepckym Slova: 
kom (M. Sládkovičov) 398. - cesk~slovenska 
Amerika (T, G. Masaryk) 398. - Pr? Jednotno~t 
zahranič. vedení 400, - Financovaní re,:~luc: 
hnutí čsl. Amerikou (V. Beneš) 401. - ~ ucash 
zaoceá.nského emigranta v česk.oslovens~.em od-
b .. (E V Voska) 405 - Amenka v bOJl za ne-

0.]1 • .' T'b 
závislost národa (K. Pergle~) 410 .. -.. a ~r 
(V. Beneš) 413. - "Kto za pravdu hon. . . (Nas~ 
revoluce) 414. - Antonín Kraus, fy. Benes 
415. _ Pamětní spis čes. odvětví soclalist. strany 
v Americe k Internacionále lV. Beneš) 416, -
Pittsburská dohoda (30. května 1918) 418 .. -
Sl~vné prohlášení československého lidu repubhce 
Spoj. států amer. v den 4, července. 1~18 
lV Beneš) 418. - President Masaryk amenckym 
Če~hům a Slovákům 420. - Počátky česk~slov;n. 
hnutí na Rusi (Fr. Šteidler) 420. - V ceskych 
s!užbách (J. Diirich) 423. - ~rohlášení .ustavují
cího sjezdu čsl. spolků na Rus} :: ~voskv~ .~25. -
Seznam spolků a jich delegatu ucastmvslch se 
moskevského sjezdu 7.-11. března 1915 425. 

426 _ Před vzkříšením (B. Pavlu) 427. - Na 
uráíské frontě. (O. Zemek) 428. -. Písefí zbě.hova 
(O, Zemek) 428. - Provolání kY)evskeho s}~zd,: 
do zemí českých a na Slovensko 428. - pohhcka 
resoluce kyjevského sjezdu 429 .• - ResoluI; lot 
bočky Čsl. nár. rady v Moskve 430. - a.s e 
hlasy o našem boji (Naše revoluce) 430. :- Po
čátky osvobozenského hnutí československeho. v~ 
Francii za války (V, Vojtěch) 432 .. -: S?Oledn: 
s domovem (Ed. Beneš) 436. - U~nan! ~aro n; 
rady Francií (Ed. Beneš) 438. - Uznam Velke 
Brítanie (Ed. Beneš) 442. - Uznání Národ;ti. rady 
Spojenými státy (Ed. Beneš) 447. - Uznam ČS .. 
národní radly Japonskem 449. -.;-, Sml~uv~ 
s Francií (Ed. Beneš) 449. - Utvorem zabmm 
vlády československé (Ed. Beneš) 45.0' - Pro
hlášení československé s,:mostatno~tl, 453.. -
Setkání delegace Národ: vyboru s clenr zahmn! 
vlády československé v Zenevě (Ed. Bene.s} 454S1 Naše účast při jednání o příměří 457. - Uc?-~t'd ~i 
vákov vo vojsku (1. Markovič) 459. - Nas 1 ea 
v posledních hodinách před útokem (E. Vlryc,!:) 
461. _ Klecanda: Pamětní spis o bu;louclm zn-
zení československého státu (J. PapousOek) H461. 'k) 
Desatero československého vojáka l· usa, 
462, _ Duch legií (F. Šteídler) 462. - ce~t,padlym 
hrdinum! (J. Hlaváč) 463. - Panychtda (Jar. 
Kvapil) 464. 

VI. Branný odboj zahraniční 

a) Rusko. 
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Těch zástup ... (P. Kříčka) 465. - Pozdra.v. čes
koslovenskému, sibiřskému voisku (AL JIrasek) 
465. _ Oč šlo? Jednat! (T. G. Masary~) 466. -
Jednání o armádu s Ruskem (Ed. Benes) .467, -:
Pozdrav z Ruska (F. Písecký) 470. - Kdyz zav~a~ 
náš revoluční prapor (Jar. Čižmár) 470. - Slovacl 
pri koHske "Družiny" (J. Országh). 473. - Roz
vědka Jana Syrového 472. - Na vyzvedy do ~a-
k k- (Vl. Vaněk) 473, - Umlčeny hrdma 

ous " D d" , .. t do (J. Werstadt,) 476. - opis ro Icum'pn vs upu •• , 
České družiny 478. - Rozkaz velitele 48. pesl 
divise 478. - Česká ,dIružina v ~okumentech ra
kouských štábů 479. - Prapor vla 480. - Aug~s
Hn Kmošek 480. - Prohlášení českosloven~k~~o 
votjska na Rusi 481. - Prvý československy rad 
vojenský na Rusi 482. - Lev (R. Medek) 482.,
Zborov (J. Papoušek) 482. - Pohřeb zbo;-ovskych 
hrdinů (Fr. Kříž) 485. - Prof. M~saryk ceskoslo
vcnské střelecké brigádě po bItvě u Zborov~ 
486. _ O našem právu odvety 486. - Sok~h 
kolocú (Št. Krčméry) 487. - .J,?sef Stanek 
(R. Robl) 487. - Boje pod Bachmacem (J.; ~er
mák) 489. _ Emanuel Chocholáč (St. Cecek) 

b) Francie. 
Počátky revoluč. hnutí v českých koloniíc,!: v~ 
Francii a Anglii (L Sychrava) 522. - Znze:,l1 
naší armády ve Francii (Ed. Beneš) 525. - K de
jínám naší francouzské legie lL. ~ychrav~} ~27b 1 
Píseň praporu C cizinecké legie, v nem~ k~ a 
setnina "NazdJar" (S. JoHé) ~30. - Pod .. ces ym 
praporem (Večer) 530.- Setmna "Nazdar u Ver-

491 _ Dopis legionářův ženě 492. - ~oprav,: 
československých dobrovolců v. Jekatěrmosl~v: 
494 _ List Masarykuv na rozloucenou s ruskyml 
legiemi 494. _ Přísaha ruských legií (R. Gajda) 
495. _ Dva sovětské telegramy (~'. ZI?rha\l 
495 _ Telegram Trockého o odzbroJem cesko
slo~enského vojska (R. Ga!d~) 496. :- Penza 
(R Medek) 496. - Bitva u LtpJag (Plesky) 500. -) 
čeÍ'abinský incident a co pak bylo ~C. TOTmll;n 
502~ _ Zákeřné přepadení v Zlatouste ~a Ur~le 
(Fr. Rybníček) 504. - Boje na úseku zelezmc~ 
Tanchoj-Posolská (R. Gajda) 506. - Do?~h. 
Vladivostoku (Fr. Kočí) 509. - Tros,:cmcl 
(J Kopta) 510. - Smrt plukovníka. Sev<:e 
(R, Medek) 512. - Gábriš (~. Gre~or:~aJovskY1 
516 _ Revoluční tradice v nazvech nasIch pluku 
517' _ Telegram Lloydl Georgeův T. G .. Mas~-

k· . 518 Na hroboch (J. Gregor-Ta)ovsky] ry OVl • - b . 'd' 
518 _ Zakončení Masarykovy návštěvy v nga ~ 
československé (J. Kudela) 519. ,- ~obytí(:apne 
(Fr Langer) 520. - Odsouzene mesto . ;22-
chizka) 521. - Za Kuzinem (J. Kopta) . 

d 531 _ Dva dokumenty našeho o~boje 
unu. , k ) 533 PreSident 

532. - Cognac (J. Votyp a . -_ U Vou-
Poincaré v Darney (R. Kadlec) 534;., d b _ 

, (J Tl'chák) 536. - Smrt amenckeho o :?k 
Zlersu . K dl ) 538 PoruCI 
volce bratra Karáska (R. a ec Z J -d -II Hof
Miloš Wurm (R. Kadlec) 538, - a en o 
manem (J. Skalický) 540, 
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c) Srbsko. 

českoslovenští legionáři v srbském vojsku mák) 542. - Rozkaz generála Živkoviče ze dne 
(F.Kryštof) 541. - Z bojů v Dobrudži (J. Čer- 29. dubna 1917 545. 

dj ltalie. 

Zřízení naší armády v HalH (Ed. Beneš) 546. _ 
Projev Čsl. dobrovolnického sboru v !talii 
(J. Logaj) 547. - Dne 24. května 1918 (J. Logaj) 
548. - Jednání Fr. Hlaváčka o utvoření čsl. ar
mády v Halii (J. Kretší) 549. - Řeč Orlandova 
při odevzdání praporu čsl. armádě 551. - Písefi. 
dobrovolníků (F. Písecký) 551. - Jan Čapek 
551. - Výzva k Sokolům 552. ~ Arulo, Verraeter, 
Traditori (L. N. Zvěřína) 552. - Výzvědné hlídky 
(O. Moravec) 553. - Z akce roty "Astíco" 
(F. Bednařík) 554. "Gli Czecoslovacchi 
attaccano'" (O. Moravec) 555. - U gardského je-

zera (O. Moravec) 556. - Zpráva vrchního ital
ského velitelství ze dne 22. září. 1918 (J. Logaj) 
557. - Památce bratra Fr. Tobka (J. Laška) 
557. - Dva dopisy legionářů (J. Caska) 558. _ 
Via Prabi u Arco (O. Moravec) 558. - Z po
sledních chvil B. Havleny 560. - Rozkaz 10. ar
mádního velitelství o popravě legionáře Josefa 
Sobotky 561. - Coneglíano (O. Moravec,) 562. -
Rozkaz armádám československým za hranicemi 
ze dne 4. listopadu 1918 (J. LogajJ 562. _ 
Z bojů italských (V. Hanzal) 563. 

český stát (A. Hajn) 564. 

Modlitba na Řípu (J. Vrchlický) 564. 

Rejstřík osob 
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1;ato kniha byla vydána roku 1928 k desátému 
výročí obnovené samostatnosti československého 
státu, redakcí, tiskem a nákladem Státního 
nakladatelství v Praze. Prodává se. nevázaná 
za Kč 69'-, vázaná v plátně za Kč 79'-


