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I 

""IIlIIi1illliiml"" amostatnost neudrží a nespasí žádného národa, národ si musí udržet 

samostatnost - spasí nás mravnost a 9zdělanost; i politická samostat

nost je jen prostředkem pra9ého ži90ta národního - pozbyli jsme jí, 

když jsme přestali jako národ mra9ně žiti. U nás i politická strana 

vedle svého užšího programu politického musí státi na pe9ném základě 

širokého programu kulturního. To u národa menšího, i kdyby byl 

politicky samostatný, ani jinak býti nemůže, nemá-li i ta politická 

samostatnost býti jen pro forma a politický prostředek mocnějšího 

souseda. 
Ceská otázka 

Cítím hluboce, že utvoření naší republiky je věc ohromná, ale mnoho 

lidí doposud nepochopilo, čeho jsme svým oS90bozením, svou samostat

nosti dosáhli pro náš lid. Teprve budoucnost nám to potvrdí a dokáže, 

a naší p09inností jest, snažit se pro budoucno zachovat to, co již 

máme. Jsem přesvědčen, že to dokážeme. Jsme stále ještě na počátku 

vývoje republiky. 
Cesta demokracie 

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává 

legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spolu

občany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, 

že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho 

byl vždycky vědom. 
Při vzdání se úřadu presidentského 



ro nás musí dnes jíti především o politiku slovanskou ve smyslu kultur

ním: sbližování a spolupráce na poli kulturním se všemi, Praktická 

politika slovanská musí spočívat v postupném sbližování slovanských 

národů informováním a osobními a jinými styky a v hospodářské spolu

práci stále vzrůstající. Tam, kde se dá provádět více,jako na pře s Jiho

slovany, jdeme už dnes dále . .. Koncepce politické spolupráce praktické 

mezi národy slovanskými mohou býti někdy v budoucnosti 9ývojem vy

tcořeny, vždycky však s ohledem na zájmy ostatní Evropy. Není v našem 

zájmu strašit svět plány panslavistickými, 
Z řeči 6. XII. 1924 

Moderní slovanství lze nejlépe tvořiti na těchto zásadách: Společný 

postup a dohoda všude tam, kde zájmy jsou totožné. Vzájemná bene

volence ve věcech neutrálních. N eutralita a nevměšování se nezúčast

něných Slovanů ve všech otázkách sporných mezi dvěma národy slovan

skými. Dobrá vůle, loyálnost a otevřenost v celé vzájemné politice vůbec. 

Problémy slovanské politiky 

Ve vnitřní politice pořádek, klid a úcta k právu, spravedlnost ke všem 

třídám a národnostem, vytrvalé úsilí o pokrok politický, sociální 

a hospodářský, šetření svobod politických a náboženských, v zahraniční 

politice pokračování v úsilí o mír v mezinárodní spolupráci se všemi 

přáteli a sousedy podporováni Společností národů a příprava kolek

tivní bezpečnosti, to vše bylo a dosud je náš program. 

Z projevu k diplomatickému sboru 21. XII. 1935 



Výběrem levnějšího papíru, zmenšením jormátu a vynecháním ilustrační 

části podařilo se vydavatelství ,,1 dej e čes k o s loven s k é h o stá t u" 

snížiti prodejní cenu knihy tak, aby byla cenově přístupná nejširším 

vrstvám čtenářstva. 

Lidové vydání ,,1 deje českos lovenského státu" nesleduje cíle vý

dělečné,je plně v oddaných službách naší státní a národní myšlenky. Má 

jediné poslání: Aby se v dnešních dobách, kdy jde o nejistý zítřek, stala 

opravdovou národní čítankou, poučením pro přítomnost a výstrahou do 

budoucnosti. Vyhovujeme tak i přání denního tisku, který se několikrát 

dožadoval levného vydání tohoto díla. 

Národní rada ceskoslovenská 

Ceskoslovensko vzniklo osvobozením starého českého 
státu z pout habsburské centralisace a připojením se k němu Slovenska 

a Podkarpatské Rusi. Stát český má za sebou státní život více než tisíci

letý. Slovensko a Podkarpatská Rus ovšem prožívaly téměř celou svou 

minulost jen jako součásti cizího státu bez vlastního samostatného života 

státního. 

Je proto prvním úkolem díla ukázati, jak se průběhem onoho tisíciletí vý

vojově státní idea česká měnila a ustalovala, až stát če~!!:i v době lucem-
"* ':-~-

burské vyvrc'!...l!Jil. Od té doby klesal územně i významem, ztráceje se po-

zvolna v habsburské centralisaci, která v době pobělohorského úpadku nám 
~!>--~.-

roda zvláště naň dolehla. JI zkříšený národ hlásil se však ihned o práva 
.'------ .,"",","'--

svého státu, až se jich skutečně po světové válce zase dom~lzl. 
- :i---~".' -~--"-

Slovensko, třebas politicky oddělené, zachovalo si přece určitou ideovou 
;r-=-:-=::.~---

souvislost s českou kulturní minu!~, jejíž intensita se ovšem během 
~------- ---....... ,-..,...,-~---~-----~._---_.----"----_. -

dob velmi podstatně měnila. Probouzející se lid slovenský těžce se probíjel 

k politickému uplatnění. 

Doplňkem k těmto obrazům české a slovenské minulosti státní a národní 

je připojen profil několika význačných osob z našeho politického života. -

Z nich pro dobu předválečnou byly vybrány jen dva nejtypičtější zjevy po

litické: dlouholetý politický vůdce František Ladislav Rieger a zástupce 

českého radikalismu Karel Sladkovský. K nim jsme přiřadili čtyři ve

doucí státníky převratové, dnes již ml';tvé: Štefánika, Rašína. Tusarq a 
.,. -- ~-"-' --PF -:.?~ _. 

~'!1!!_~Il!::., Z žijících osob převratových byla učiněna jediná výjimka v osobě 

]2residenta Masaryka. poněvadž jeho ideje v odboji i v obnoveném státě 

se staly zvláště důležitými, ano namnoze vedoucími. Na začátku každé 

stati prvních dvou částí je malý typický úryvek ze současných pramenů' 

vhodně doplňující a osvětlující vývody článku. 



K této v podstatě historické části připojili jsme reprodukci vybraných 

listin z tisíciletí národa československého. 

Druhý díl publikace je věnován dnešním ideám a potřebám národa 

a státu našeho, jakož i jeho budoucím úkolům doma i za hranicemi, ve 

světě slovanském i v politice evropské a světové. Najdeme tu základní pro

blémy dneška: člověka, národnost, náboženství, otázky hospodářské, ko

munikační a sociální, menšinové a kulturní v užším rámci národním 

i v širším osvětlení slovanském a evropském. 

Národní rada čsl. pot'ěřila nás uspořádáním celé publikace. Bylo naši 

snahou dáti lidu do rukou dílo, které by nebylo zabarveno stranicky. 

K spolupráci podařilo se nám také seskupiti autory od pravice až k le

vici, pokud stojí ideově na půdě tohoto státu. Současně však chceme, aby 

zpracované otázky vzbudily ve čtenáři chuť o nich přemýšleti a s někte

rými problémy jen nadhozenými se takto vyrovnávati. 

Přes různé zabarvení vedeny jsou všechny příspěvky jednotnou snahou 

ukázati měnící se ideje státní a promítnouti je do budoucna národa 

a státu. 

Děkujeme všem přispěvatelům za jich ochotu, zvláště pak členu Národní 

rady J. Magn. panu prorektoru, univ. prof. dr. J. Drachovskému, který 

ochotně byl nám nápomocen pn redakci statí hospodářských, komunikač

ních a sociálních. 

Zvláště vyšly nám vstříc při obrazové výpravě díla: kancelář presidenta re

publiky, předsednictvo poslanecké sněmovny N. S., ministerstvo vnitra a jeho 

archiv, archiv země České, Památník osvobození, městský archiv v Bratislavě 

a v Kremnici a p. dr. L. Rašín. 

Pan ředitel Rudolf Tschorn obětavě vedl celou administrativní stránku 

redakce a jsme mu vděčni za mnohá dobrá upozornění. 
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Ríše Samova 

Slované poznavše užitečnost Samovu, zvolili ho svým králem. 

Mnoho bitev proti Avarům Slované za jeho vlády podstoupili; 

s jeho radou a zdatností vždycky Avary přemohli. 

Fredegar. 

Jak daleko nazpět do minulosti můžeme sledovati vědomí státní jednoty, které 

tvořilo podstatu českého státu a vytklo mu jeho politické úkoly v střední Evropě? 

Na to odpovídají nejstarší dějinné prameny, dotýkající se počáteční konsolidace 

slovanských kmenů, jež se usadily na půdě dnešní republiky Československé. 
Již v dobách pravěkých bylo území našeho státu dočasnou vlastí mnoha kmenům, 

jejichž jména upadla v zapomenutí. Prvými obyvateli historickými byly gallské 

kmeny Bojů a Kotinů a po nich kmeny svévské, Markomani a Kvádové. V době 

časného středověku, za stěhování národů, převalily se přes naše země četné ozbro

jené skupiny germánské, napadající provincie rozkládajícího se římského impeda. 

Pro tyto kmeny byly naše končiny pouze pochodovou etapou při jejich útočném 

postupu k jihu, kde římská hranice -limes - svými vojenskými posádkami brá

nila pronikání Germánů do provincií. Jakmile padla tato hradba, nic nepoutalo 

tento výbojný živel k domácí půdě, kterou rychle opouštěli, vedeni touhou po ho

haté kořisti na území římské říše. 

2 7 



Slovanské kmeny, ohklopené v zakarpatské pravlasti na jihu iránskými nomády, 

Skythy, na severu kmeny finskými, hraničily v dohách císařství římského na zá

p~dě, ~ří Visle s Germány. Stěhování národů, jehož kořeny tkví již v útocích 

CImbru a Teutonů, pokračovalo a stupňovalo se za válék markomanských, kdy 

pochodem Gotů do jižní Rusi daly se i jiné germánské kmeny v pohyh a tak se 

. zeslaho~ala hr~dha ger~ánského živlu v Povislí. Tím hyla dána možnost expanse 
Slovanum k zapadu a pres Karpaty k jihozápadu. 

8 

Osazení našich zemí nedálo se jedním úderem. Byl to pozvolný postup, který již 

v VI. s:01. zaplavil země československé, kdy první předhojníci hyli tlačeni novými 

vlnamI a nuceni k dalšímu postupu k západu a k jihu. V této dohě kvasu a neklidu 

zů~távali Slované ro~~roheni na kmeny, jimž vládla kmenová knížata. Tehdy ještě 

st:~aly se v PodunaJl kmeny západoslovanské a jihoslovanské (alpští Slované). 

NaJezd turkotatarského, kmene Avarů., kteří ze svých sídel při Donu a moři Azov

ském pronikli jihoruskou rovinou r. 558 a usadili se v hývalé Panonii, vážně 

ohrozil klidný vývoj a vnitřní soustředění kmenové. 

N a středoevropském území srážejí se dva různorodé živly: slovanské zemědělské 

ohyvatelstvo poutané půdou a pohyhlivý prvek nomádský. Bojovní Ayaři ovládli 

zakrátko celé Podunají, pronikali do alpských zemí a trvalými nájezdy porohovali 

slovanské ohyvatelstvo, jež těžce snášelo krutou nadvládu. Přesto, že náraz Avarů 

hyl prudký, hránily se jednotlivé slovanské kmeny houževnatě jejich útokům, jako 

na pře v hývalé provincii dácké kníže Dohr~ta. 

Nadvláda avarská nehyla všude stejná. Tam, kde rovinné území poskytovalo mož

nost náhlého výpadu a rychlého pohyhu jízdy, hyla závislost na avarském panství 

d~le~o ~rutější než tam, kam za vhodného ročního ohdohí hyly pořádány kořist
mcke vypravy. Zemědělský lid hyl násilím donucován vydržovati vojeI~skou 
vrstvu, jež ho těžce sužovala zejména za zimního táhoření. 

Během krátké dohy stal se avarský útlak nesnesitelný a již v r. 620 vzniklo mezi 

sl.o~~nskými kmeny povstání, v jehož čelo se postavil, jak vypravuje franský kro
nlkar Fredegar, kupec franského původu jménem Samo. 

Byl ,to je~en z ná ... čelníků kupeckých karavan, jež v~brojném průvodu zajížděly 
do uzemI osazeneho Slovany. Za jeho vůdcovství podařilo se Avary poraziti 

a osvohozený slovanský živel položil prvé základy k státnímu útvaru, o jehož 

rozsahu a organisaCi máme nejisté zprávy. Víme jen, že se Samo stal panovníkem 

této první slovanské říše v střední Evropě. Moc Samova hyla upevněna tvrdou 

ran~u, j. ež hyla zasazena A varům voj enskými neúspěchy u Cařihradu r. §.2Ji. A vaří 
hylI VOjensky tak oslaheni, že počaly od nich odpadati i jiné slovanské kmeny, 

hlavně slovinské v zemích alpských a Slované v Dacii, kde se v jejich čelo postavil 
hulharský , 

Po prvé v historii sráŽÍ se na půdě středoevropské slovanský prvek v státní útvar, 

který vytvořil ohrannou linii proti postupu nomádského živlu na západ. Dříve se 

usuzovalo, že jádrem Samovy říše hyly dnešní Čechy. Novější poznání, založené 

na studiu hmotných památek, ukazuj~ však. že ohnisko odhoje a jádro ,~amovy 
říše hylo v místech, která byla n~~dá~~,_!'LvJlrským ~~i~!!h_To byl~!o.: 
vina ~~~~ tato výpadní hrána všech nájezdů do západní Evropy. Stře
diskem říše bylo iťsi ~;l;emí dnešního Moravskéh_qJ!ok a tím se také vysvětluje, že 

k říši Samově náležeÍa část jižních Slo'vanů, Slovinci. Chorvati pod panstvím Va-

luchovým zachovali samostatnost. 
Nový státní hyl nové zkoušce, když franský král Da~~~~rt vzal 

si za záminku oloupení franských kupců a vypravil se r,b631 "proti Sa~řemi 1 i 
vojsky, jimž přišli na pomoc z ItalieJ.Jal1goJ?~-di: Říše Samova vydržela i tento 

úder a vyšla z hoje vítězně, když vojska Dagobertova hyla poražena u hradu 

y oga§.ti§.hJl~~ 
Tento vojenský úspěch nad franským panovníkem znamená počátek nového mo-

cenského rozpětí. Srhský~évoda, Drevil~ se osvobodil z panství franského a pod-

robil se panství Samovu. 
Vzrůst slovanské říše vedl franského Dagoherta k novým přípravám vojenským, 

jež skončily tím, že Sasov~ za úlevy v poplatcích vzali na sebe úlohu útočníků proti 

slovanské říši. O životnosti a dohrém jádru nového útvaru státního svědčí další 

události, kdy vévoda Radulf, výhojný spojenec franského krále, již kolem r. ,,21:1 ..-

ochahl ve své věrnosti a hledal spoj enectví s říší S amovou. 
Po smrti - přesto, že zanechal četné potomstvo - se říše rozpadla.+,· 

Ne však nadlouho. Ohranný útvar, který se proti nájezdnickému živlu projevil 

dějinnou nutností, vznikl znovu v hlízko sti oněch míst, kde hylo středisko panství 

Samova. V jižní Moravě za panství Mo' mírovců vznikla říše Velkomorav ' , státo

tvorné středisko proti II1aďarskému nájezdu, ~ teprve po roce 90~ přesunulo se toto 

ústředí na české území, odkud pod panstvím Pfemyslovcil došlo k sjednocení kme-
iil& ~ nů na české o tak k pevnému základu, z něhož hěhem X, století vyrostl český 
stát. Teprve a-nským kmenům bylo dáno osudem, že se území československé 
stalo jim trvalou vlastí, v níž položily základ k významnému státu, který se uplat

nil jako kladná hodnota po stránce politické a kulturní již. záhy v středověku. 

JOSEF SCHRÁNIL 

LITERATURA: V. Novotný: České dějiny I., 1, Praha 1912. - B. Horák: Samova říše. Časopis pl'O dějiny 
venkova, X. _ J. SchránU: Vorgeschichte Bohmen undMahrens, Berlín-Lipsko, 1928. - L. Niederle: Avaři 
a Slované. Obzor praehistor., IX., 1930-31. - J. SchránU: Samo. Tvůrcové dějin, II., Praha, 1934. 
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~dy! se Filosof (Konstantin) v bohu radoval, opět jiná řeč řišla 
j; prace nemens~ prvních. p 
l!foravský kníže, bohem povzbuzen radu učinil s knížaty sv'mi 
j; s Mor~vany a poslal k císaři Michalu řka: Lid náš od pohaJství 
odstoupil a křesťanský zákon zachovává. Nemáme však uV't 1 
tako'h kt ' b ' v,. c~ e e ;. ve o, . ~~y, y na~ naSLm jazykem pravou víru křest'anskou vy-
lozLl, a~y ~ pne ze~e, toho vidouce, nás následovaly. I pošli nám, 
p~ne, bLsk,up?, a uCLtele takového! Nebot' od vás na všechny stran'l/' 
vzdy dobry zakon vychází. J 

! sv~l~v císař r~du, po~olal vK?u,stantina Filosofa a spůsobil, aby sly
se bl rec tut~ a rekl: V~m, ze JSL unaven, Filosofe, ale jest záhodno 
a ys tam sel. ' 
Š~l Filosof a po ~řívější.m zyyku modlitbě se oddal i s jinými pomoc
r:.LJ;tIBrzy n:'-! bu,h zjevLl pLsmo, vyslyšev modlitbu služebníkův svo
j;,c. tu slozLl pLsmena a začal psáti průpověď z evangelia: Na po
catku bylo Slov? avS!ovo bylo u boha i bůh byl Slovo. I ostatní. 
Zaradoval se CLsar t boha oslavil svvmi rádci a poslI" d h ' . R' J a je] s ary 
mno !,,!L, napsav v astLslavu psaní toto: Bůh, jenž chce, aby každý 
poznan~'p~a~dy d~sel a o vyšší stupeň se snažil, uviděv víru a snahu 
tv°vu, '}'cLml L nyu,z za našich let, zjeviv písmo k vašemu jazyku, če
h~z dar;o n~bylo je"';, za prvních let, abyste i vy přičteni byli k veli
kym n.arod~~, ktoen s.la~í boha svým jazykem. Tož poslali jsme ti 
toho, .J~m,-!z Je buh zJevLl, muže ctihodného a pobožného učeného 
velmL L Fdosofa. ' 

POVOLÁNi CYRILA A METODĚJE NA MORAVU. 

o.ryvek z nejst,arš~?tar~slověnské legendy z druhé polo
v~ce IX. stoletL o ZLvote sv. Konstantina, řečeného Cy
nlla. (Pov~?e v!,dání a překladu Josefa Perwolfa v Pra
menech depn ceských, I. str. 27-28.) 

Říše Velkomoravsl(á 

Prvým, politicky významným, útvarem v dějinách našeho národního státu ' 
Vp" k' '" '~1~ Je 
r~se ~~!.avs a, ~I J~ v XIX. stoL přišlo v oblibu (je to snad jen omyl řeckého 
Clsare ~onstantIna Por!vJ:QO"PTlP"ta') ''P'' lk k~ O Vr" 

v .,~-~~-~~-~~~--~--~----;r ~ , rlse ve omoravs a. sudy nse moravské na'. 
plnujl zhruba dobu století IX. Její význam je J' ednak v tom že u v t kVk 
,,, k "" V" V' ' z a r a na po~ 
cat : nasICh deJm ~e podarIlo panovníkům moravským sjednotiti postupně všecky 
zeme a kmeny naseho národa ve významný státní celek, ano rozšířiti panství 

moravské i za přirozené hranice našeho národa, jednak v tom, že povoláním 
:řeckých věrozvěstů Konstantina a Metoděje dovedli tomuto prvému n v 

, d' asemu 
naro v

mmu státu dáti i svérázný obsah kulturní, jehož historické poslání zasáhlo 
mocne do civilisace témě:ř všech slovansky~ ch čeledí Křest' k' . ll' .. , ~. ans a CIV Isace pravo= 
slavneho vychodu má totiž svůj původ na Moravě. Tak říše moravská zasáhla 
mocně do dějin současné Evropy kulturně pak do d Y

" l'h . ll" 'h 
I
' ,eJln ce e o CIV lsovane o 
ldstva. . 

P~o ~áš ná:odní ~t.át a ~deu československou má pak :říše velkomoravská ještě tu 
dulezltost, ze pohtICky I kulturně žila i po svém zániku a že se národ náš i v poz= 

dějších staletích znovu a znovu vracel k tradici velkomoravské, státní i kulturní, , 
jako k svému přirozenému a historickému základu. K této renesanci tradice 

velkomoravské v duchu československém docházelo zpravidla vždy, kdykoli náš 

národ politicky a kulturně zmohutněl. Stalo se tak zvláště na konci století XIII. 

za ~~sl;;t~~~Q!ak~ II. a v století XIV. za,Karla IV_,Pojetí, které dal dějinám 
: -, ---;-

velkomoravským Karel IV., stalo se trvalou součástkou naší národní vzdělanosti 

a stalo se základem i názoru jiných národů. Lze skoro říci, že i dnes se díváme 

na Velkou Moravu očima Karla IV.: kulturně, politicky, státoprávně i národně. 

Tak se stala říše velkomoravská v naší národní tradici jaksi prototypem našeho 

národního státu, kde celý národ našel sjednocení a kde počal vytvářeti svoji 

svéráznou, slovanskou a evropskou vzdělanost. Odtud to dějinné úsilí vrátiti se 

k těmto základům, odtud ta snaha po obnově říše velkomoravské. A tato histo= 

rická tradice velkomoravská je pro ideu československou stejně důležitou slož

kou, ba snad ještě důležitější než sám její základ, historická skutečnost. 

S jménem Moravanů setkáváme se po :ervé roku 822 .. A už tu vystupují jako 

slovanský kmen, závislý politicky i kulturně na západu, na říši franské. Snad už 

blíže neoznačení Slované, kteří roku .J!Q~řišli s posly avarskými Řezna, byli 

Moravané, kteří se nepochybně, tak jako kmeny české, za Karla Velikého dostali 

do politické a kulturní sféry ,,_,.'~ __ ' kam je pak vedla čím dále rozhodněji cesta 

dějin. A přece právě dějiny říše velkomoravské j sou smělým pokusem o vymanění 

západních Slovanů z nadvlády Němců a vůbec západu a snahou přikloniti se raději 

k dějinnému vývoji tou dobou i kulturněj šího východu, který pak svojí vzdělaností 

ovládl většinu kmenů slovanských. Tak se v .~~u ___ d __ e_c. __ h.~ ___ V_e-,-l_k--,é _______ -L ______ -

~ázejí i _dějiny Slovanstva východního a západního. 

Prvým známým knížetem Moravanů byl JY-loj~ír <t 846),_Těžiště jeho moci bylo 

pravděpodobně na jižní Moravě. Odtud (833-35) rozšířil své panství do soused

ního Nitranska, kde vládl slovenský kníže Jrihin3;.. (Pribina hledal ochranu 

v říši franské a vládl pak, podobně i jeho syn ~....Y __ :PJ!!!2P-ii.) Je dosti pravdě

podobné, že Moj mír dříve již podrobil svému panství i jiné kmeny moravské, 

takže pod svojí vládou sjednotil celé území staré Moravy, ještě historickým vý

vojem nerozdělené na část uherskou a českou. Její jižpí hranici tvořil bažinatý 

pás Dunaje.:! západní široké lesy a hvozdy na ~skom~k~soč:in.ě, ;a se;~ru 
pak a na východě rozsáhlé hvozdy na úbočích Beskyd, Tater i Matry. Tu na vý

chodě sousedila stará Morava s říší bulharskou, na sev~ru s .R,~~~!t~~~~~nypři 
Visle, na západě s kmeny a na jIhu se starým KorutanskemasP~:rIl9njj. 

' ........... "u" ._ _ _ " -------..---~~~,,~.~., • 

Politická závislost na říši franské přinášela s sebou i závislost kulturní, v prvé řadě 

křesťanství. M,ojmír i Pribina byli ještě pohané. Ale už za jejich časů pronikalo 

křesťanství do Moravy ,,~~ěmec, Vlach i Řek". Především ~4>Bavor. V Nitře, 
hradě Pribinově, už někdy v letech 825-33 salcburský arcibiskup vysvětil křes

ťanský kostel. Podobně bylo asi i jinde na Moravě. Ještě roku 852 píše se však 
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o Moravě, že křest'anství je tam teprve v počátcích. Nicméně říše franská a její 

havorský episkopát (Salchurk, :Řezno, Pasov) počítali Moravu, podohně jako 

Korutansko a Panonii, do ohlasti své misijní půsohnosti a svého církevního 
panství. 

Mojmír zemřel snad roku 846 a jeho nástupcem za pomoci říše franské se stal 

Rastic či Rastislav (t 870). Snad již po smrti Mojmírově pokusili se Moravané 

o vymanění z franské nadvlády. A Rastislav, ač dosazen Franky, v této politice 

cílevědomě pokračoval. Tím zavdal příčinu k těžkým válkám s :Říší, která proti 

němu získala spojenectví netoIiko _Bulharů při hranici východní, ale i f!:ij:.jll,y 
<;. O~~~_~y __ • __ ._~_. __ .... _.~ ____ .~ •• __ ._. ___ ~_~ __ ~._.,, ________ •• __ .~"_. __ ". _ ... _ •• ____ ._----". ... 

a Kocela . za Dun~j~~. Rastislav s úspěchem čelil těmto německým náporům a 

voj sko franské bylo někoIikráte odraženo. (V těchto bojích hyl YQravany též zabit 

slovenský ~!}Íže Pribina). Oporou proti Frankům hyl Rastislavovi zejména jeho ~"'-~----"~-~,,-~---_. __ ._-~--~ 

pohraniční hrad Q~:y~ ("ll!.!!ni.Cťi()jJ;l~áhili§.") při Dunaji. Ale nakonec přece jen 
byl Rastislav donucen uznávati franskou svrchovanost. 

., Tak jako říše franská hledala oporu proti Rastislavovi ve spojenectví s Bulhary, 

ct""t~k zase Rastislav chtěl se opříti o Bulharům nepřátelskou říši ~}':zal!.tskou. A byly 
k.-_;<-';';!T! asi v prvé řadě důvody politické, které jej vedly ke kroku pro budoucnost 
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Moravy, ale i všeho Slovanstva, nad jiné významnému.B!'!~!i~l<l:yp..Y.lji~J~:fesťan. 
Politický důmysl vedl jej k tomu, aby v své zemi netoliko nebránil šíření k:řest'an~ 
ství, ale je všemožně podporoval. Misijní činnost havorských biskupů měla přiro
zeně též zabezpečiti německé panství nad Moravou. Aby tudíž této stránce křes
ťanství ulomil politický hrot, obrátil se Rastislav někdy v letech 860-61 nejprve 

do Říma s žádostí o vhodné, slovanského jazyka znalé učitele, a když tam tako

vých nebylo, patrně na doporučení samého :Říma q~Ca:ři4r~dqJ,~;~císa,:řiMich.alo.ri, 
od-ň.vodňuje svou žádost především tím, že není na Moravě věrozvěstů, kteří by 

jeho slovanské čeledi v rodném a srozumitelném jazyku hlásali nauku křesťan
skou. Stejně vážné, ha snad ještě rozhodnější byly však i důvody politické, jejichž 

cílem bylo hledati takové křesťanství, které by nepřinášelo porobu, a přikloniti se 
raději k vzdálenější Byzanci a vymaniti se tak z nadvlády Němců. 
Poselství Rastislavovo našlo v CaHhradě porozumění. Císař Michal vybral k mo

ravské misi dva vzdělané a politicky zkušené :Řeky, rodem ze Solunu, Konstan

tina a Metoděje, kteří si získali již jistých zkušeností v podobném poslání ~=~ 
~?~jL_y_jižní Rusi a kteří si už ze své vlasti přinášeli i dostatečnou znalost jazyka 

slovanského. Slované moravští byli literárně nevzdělaní. Konstantin, jemuž dá

váno i příjmí filosof, aby se s tím větším úspěchem mohl věnovati svémudůleži_ 
tému poslání, připravoval se na svůj úkol tím, že přeložil části bible do jazyka 

slovanského. A protože Moravané neměli dosud písma, přizpůsobil důmyslně řecké 
písmo jazyku slovanskému (aby Slované, jak praví jehoA!!, "přičteni hyli k veli

kým národům, kteří slaví boha svým jazykem"); tak se stal tvůrcem prvého slo. 

vanského písma (t, ř. glagolice) a též zakladatelem slovanské literatury, Překlad 
'~ ~ 

pořídil nářečím jemu ze So

lunu známým, totiž nářečím 

makedonským, které však 
;;hdá-hyl~-~ i Moravanům 
ještě dobře srozumitelným. 

Přes říši bulharskou odebrali 

se Konstantin a Metoděj na 

Moravu,kam přišli rok~ 
Jejich činnost, podniknutá 

v souhlase s Římem a hor

livě podporovaná mocí mo

ravského panovníka, setkala 

se záhy s nečekaným úspě

chem. Oba cařihradští věro

zvěstové působili na Moravě 

tři léta, načež odcházeli, aby 

uči~ili další kroky za účelem 
zřízení samostatné církevní 
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UELKCrlDRRU5HA 

Kreslil JU{J? J. říapras ml. 

UISLANÉ 

organisace pro říši Rastisla- , k . -'v 

d C "'h d podařilo se J'im pro plán Rastislavův ZlS atl tez pa-vovu. Cestou o an ra u Vy, v .. h VB" = 

-' ,,, ela kter" se rovněž odvrátil od knezl nemeckyc. enat 
nonskeho kmzete ~Q.-;L,._._...,_ y , v v v d V" • o. h ravověrnosti 
kách zastihlo je pozvání papeže, ktery se chtel p~esvleI Clt~ o ~;~l~ .: h činnost na 

" • v, "h rávo . e 'ich díle. P~ež Hadnan '_ sc va Jepc o 

a zlskatl pnmyc zp J J '-:-=----_._-.. . m__ b h 1 Vb Konstantm hyl 
' o b znal I slovanskou o os uz u. Moravě a slavnostmm zpuso em u v,. 1 

v b·s'kupa ale pro své vetché zdraví vstoupil do kláštera (tam pnJa vysvecen na I , "V d" 
v k 869 stár 42 let. Za jeho nástupce v ura e jméno Cyril) a zemrel brzy potom 1'0 u -'. ve' ~ 

slovanského biskupa byl pak určen MetodeJ. v I ,. v , Ok 
v v k Moravě k řevratu, který vpodstate znamena JIZ zam Tou dobou doslo vsa na __ .P __ ._,_. __ . ____ ~ M v Stl k 

o " I k' hb tV" na orave. va op u , v .. d Ok R t' I ova I dda ohou so uns yc ran . ___ ..... ,.~ smeleho po m u as lS av b " h v/v, 

Rastislavův který vládl v Nitransku a který donedávna v OJIC s rl~l 
synovec, d I ° atého RastI-
franskou stál po hoku svého strýce, sp()jil se s Karlmanem a vY, a z,aJ kIn 

I N v o m Rastislav byl Němci odsouzen hrdla a z milostI pa os epe . s ava emcu . 

Sk v·I V' t J'ako vězeň v kterémsi německém klášteře t.o~u 87<1. , 
onCI ZIVO . k v v (871) 

Q. T"+n-nl,,k Ct 894) novými úskoky a novými zradami zmocml se onecne.. .. 
..:Ly~ v b "b v' lkové pohtlCke k 'h t o nu Nebyla to však pouze zmena oso , ny rz I ce moravs e o ru . "'1 M 

~. t e Svatopluk nepřál slovanské liturgii. Metod sotvaže se vratl na ora:u, 
onen ac . k v k v , t ' nen 
bl' at souzen bavorskými biskupy a v přítomnosti Svatoplu ove po ~re~l" r~z , 

y J, v o "V léta v žaláři. Teprve za zmenene SItuace 
ano pak od Nemcu VIce nez " Ř""'- a kd 
Politické když sám Svatopluk se octl v nových sporech a valka ch v IR Sl o I Y 

, , "'til k myšlence astls a-' ;"lel na osamostatnění svého kralovstvl, vra se sam pomys . 
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vov~: ~,:volaJ ~~etoděje do své země za arcihiskupa, ano vyslal jej i do Cařihradu. 
MetodeJ se vrahl na Moravu, ahy tu pokračoval v díle započatém hratrem. Půso
bil i mimo hranice své země a podařilo se mu obrátiti na víru křesťanskou netoliko 

Boř~voje, ~nížete českého, ano snad i Slavníkovce, kteří hyli Svatoplukovi poddáni, 

ale 1 polskeho knížete na Visle. Půsohil též na d~Q_ře knížete pohanských Mad'arů. 
Shoda mezi Svatoplukem a jeho arcibiskupem nehyl;-~šak trvalá.~sp-o~Y~-;ě~e~_ 
k!~. k~ěž.stvoem. o sl~vanskou liturgii vrátily se znovu a hyly ještě stupňovány 
vasmvyml ruzmceml dogmatickými. Šlo tu zejména o učení Fotiovo Římem 
ne~louho před tím zavržené, zda duch svatý vychází z ;ce a syna (:fiIi~que") či 
f01iko z h~ha otce., V podstatě šlo však více o německou nadvládu nad kraji slovan

skými a o jejich příslušenství k havorským hiskupstvím ("V naší zemi učíš!"). 
Ohě strany se odvolávaly ke králi Svatoplukovi a do Říma. Výsleď;k hyl, že se 

Svatopluk přidržel Němce Wichinga a že papež Jan VIII. zakázal užívání slo

vanské hohoslužhy. Ale po nové cestě Metodějově do Říma týž L~!!YnI. uzna) 

pravověrnost Metodějovu a znovu slavnou hulou "Jndustriae tuae" z roku 880 

povolil užívání slovanského jazyka při hohoslužb.i~. Metoda ustanovil arcim

b~skupem a podřídil mu dva hiskupy, z nichž jedním hyl dokonce Wiching, chrám 

nenec Svatoplukův. Nicméně hoj mezi slovanskými a latinskými kněžími na dvoře 
Svat.oplukově nepřestal ani potom. Svatopluk se zcela odcizil Metodějovi a při
kloml se k ~ichillgovi a ke kněžím franským. Za těchto poměrů zemřel Metoděj 
ro~k~ 885. BOJ o slovanskou hohoslužbu vzplanul po jeho smrti znovu, když mělo 
hy tl rozhodnuto o jeho nástupci, jímž Svatopluk chtěl míti Wichinga a nikoli 

.§:_o_I.".l:!-zda..., jehož určil J~1et()děJ.- Když pak papež ŠtěR~n~y. roku 885 slovanskou 

-ljohoslužbu pI~~n~ zakázal a když Svatopluk s Wichingem 11-váděIi tento zákaz 

v skutek krutým pronásledováním žáků Metodějových, hyl osud díla Rastislavova 

a ~etodějova na Mo:avě zpeče;ěn. Slovanský obřad po vypuzení žáků Metodějom 
v~ch z Moravy udrzel se v Cechách pod panstvím a ochranou Přemyslovců 
(az do konce XI. století), zejména Vš~_v~!!lharsku, odkud se rozšířil na území 

východních a jižních Slovanů a stal se tak význačnou známkou jejich národního 
křesť anství. 

Ale vlast a země zrození slovanské bohoslužby osudným nepochopením Svato- . 

plukovým hyla pozbavena vzácného daru společného literárního jazyka slovan

ského ještě dříve, než se mohl náležitě rozvinouti. Nepochopením snah Metodo

vých h~l.a ~:šak Morava pozhavena sJ~!l!_~~~at?é_E;!~_~y!!!~anis~ce, kterou jí 
Metod prmasel a kterou tak usilovně podporoval i Řím, instituce to, která nejlépe 
mohla zabezpečiti moravský stát i pro budoucnost. 

Jinak hyl Svatopluk panovník vskutku šťastný a mocný, který se trvale vtiskl 

v paměť dějin nejen u svého národa, ale i u našich sousedů. Skvělý válečník dOm 

vedl uhájiti svého panství v těžkých hojích s říší východofranskou. Uznával' sice 

její svrchovanost a žil s Říší netoliko v nepřátelství, ale i v přátelství, ale na konci 

ého života svrhl i toto zdání závislosti na Říši, takže hyl právem od současníků. 
sv . v vn" v k d dl 

~ k "lem. Svatopluk dovedl sice svou říši znamemte rozsultI, avsa ne ove 
zvan ra ( dí" 
ji zabezpečiti pro hudoucnost. Jeho :říše ohjímala net~~iko sta~ou Morav~ tu~~z, 

d šní Moravu se Slovenskem s jižní hranicí na DunaJI), pod Jeho nadvlad m 

ne . ... d"'" 
v I i knížata kmenů česky'" ch, ano i "pohanský kníže velmI mocny se em na 
se a ) d v'l 
Yisl~::" patrně v J(~!!kJlYilku, a ~~oyflu.iičth Na konci své vlády (883 ~o an"o 
se~-~u opanovati i ~lovany panonské v někdejším knížetstvÍ KQcelove, ta~z~ 
Velká Morava sahal~-'na,,:ýChOd až k-Dunaji a J!~Jih __ až~-Drn-vě. V lesku a slave 

své moci zemřel roku @4~ Říše velkomoravská po smrti Svatoplukově se rychle __ ~_

blížila k svému zániku: Z---;; vlády jeho synů Mojmíra II. a Svatopluka trpěla vnitř-
ními zmatky, z nichž těžila netoliko Říše, ale i kmeny Moravě podrobe~é. ~ned 

roku~~dpadli od Moravy y~y()dov(~~~:t:l~ čes~t~!!, ved~ní ~pyt~h~eve~ 
Vratisla~em tou dohou hyla též ztracena Panome a pravdepodohne 1 zeme 

,------,-----~-,~-' A . 
severní, takže panství . míra I . bylo opět omezeno toliko na Moravu. 1 pro 

tu hyl nucen uznati nadvládu Hše franské. ... . 
Mojmír n. v těžkých okolnostech naznačoval, že je panovníkem schopnym I roz

myslným politikem. Jakmile upevnil svou moc (zejména pr~ti hratru Sv~to
plukovi), snažil se ohnoviti rozsah říše a získati na~vlád~ aspo~ ~ad kmen! ces
kými. A snad nešťastnými zkušenostmi otcovskýmI poucen, vratil se k ~ys:en ... ce 

Rastislavově a snažil se pro moravský stát získati samostatnou orgamsaCl cu

kevní. Církev moravská, kterou Wiching opustil, byla ponechána tou dohou sama 

sohě, Papež Jan IX., (899) ochotně vyhověl M~I~!~?~y~~~~()_~ti a ustan.~_ov __ I·_._I_. __ ." ... __ _ 

~()ravu ~~isk~PlL§;L.1lYa_hiskJIP-Y. Tím však popudil Mojmír proti ~ohě h~vor
ský episkopát a Říši, kteH se zpěčovali uznati i autoritu rozhodnutI papezova. 

"Naši králové" - to hylo jejich stanovisko a současně i německé politiky -

,,~raní.dohxli~ v~dd~!!~dli Moravu a Moravané-IDll~,Lh~tLná:n.L.p!ld~ni, 
, chtí nebo nechtí". A ohě strany, král Arnulf i Moravané, nerozpakovah se 

v těchto vášnivých hojích užíti ani spojenectví s divokými a pohanskými Maďary. 

Mad'a:ři. kteří v letech osmdesátých IX. století pronikli k dolnímu Dunaji (prý 

voláni Árnulfem proti Svatoplukovi), počali odtud svými zájezdy znepokojovati 

své sousedy. Když zpustošili Panonii, počali napadati jak Moravu, tak Bavory. 

Bohužel, o těchto hojích, které znamenají konec a zánik Hše moravské, nemáme 

skoro zpráv. Z roku ~í12_"je zmínka, že ~.§!d'afi hyli od Moravanů poraženi. Ale 

hrzy nato podlehli. Z rok:u 2.QlLmáme bezpečný údaj, že Maďaři ~ora~u "zpusto: 
šili až do základu". Kdya jak se věc stala, nevíme. Nevíme, zamkl-ll na Morave 

všechen státní i cír~evní život, opanovali-li Maďaři Moravu či zda ji pouze vyko

řisťovali. Život Mad'arů té dohy ~_1.!~,~,yědčuje tomu, že hy pomýšleli na trvalé 

usazení svých kmenů v~anonii,~ tím méně na státní život a na trvalé podHzení 

své moci zemí, které voj ensky přemohli. Tak říše moravská mizí z dějin takřka 

bez ohlasu ... 
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Její politické i kulturní dědictví přejímá však brzy potom ~česq s!~!J~f~mYo&lQ~v~ 
Již o Bořivojovi vypráví stará legenda z X. století, že se stane :c!.nem pá~ svl~h. 
A státoprávní politika Přemyslovců i Lu~~b1!ili 1L~!Zcapomí~ kdykoli se po
vznese k většímu rozpě;í, J!~_~tarou Moravu,; v ní sp;tiuj;-C~~~j státní základ, 

zemi, "z níž koruna vyšla'" a uplatňuje i státoprávní nároky na všecky země, 
které někdy patřily k velké říši Svatoplukově a které "rozchvátili si Mad'aři, 
Poláci a Němci". V Moravě a v poslání obou "slovanských věrozvěstů" spatřuje 
naše národní tradice i počátek naší vzdělanosti a klade váhu na to, že nikoli od 

Němců, ale od "slovanských apoštolů" obrácen byl náš národ na víru křesťan
skou! A naši husité s nadšením zdůrazňují, že bylo to prý skutečně apoštolské 

křesťanství, nezkalené vlivy latinského západu a Němci, které našlo pak pokra

čování v zemích našeho národa. Tato politická, státní, státoprávní i kulturní 

tradice proplétá se jako červená nit v rozmanitých obměnách našimi dějinami, 
aby se pak v (.dQhěrQ!l!_~!!liky a národního obrození vtělila plně česko
slovenskou. Vzdálené dějiny V elké Moravy přes to, že jejich významná doba 

vyplňuj~~~tva půl st~letí, a přes svoji více' než tisíciletou odlehlost nezapadly 
;'~~------- . 

v propast zapomnění, ale zůstaly v našem národě vskutku dějinami živými. 

V, CHALOUPECKÝ 

LITERATURA: Fr, Palacký, Dějiny národu českého, Praha, 1848, - N, Grot, Morava i Maďary, Petrohrad 
1881. - E, Dummler, Geschichte des ostMinkischen Reiches, Lipsko, 1887/88, _ Fr, Pastrnek, Dějiny slovan
ských apoštolů Cyrilla a Methoda, Praha, 1902, - H, Schubert, Die sogenannten SlawenaposteI Cyrill nud Method, 
Heidelherg, 1916. - F, Dvorník, Les Slaves, Byzance et Rome au IX. siede, Paříž, 1926, _ Ríša Vel:komoravská, 
Sborník vedeckých prác, sestavilJ, Stanislav, Praha, 1933. 

. 1 ' d svvm a vše dobré činil v životě svém. Věřil v Boha ce:ym sr cem J 

Staroslovanská legenda o sv. Václavu. 

, l' v nedej zahyTy jsi dědic české země, rozpomeň se na sve p eme, 

nouti nám ni budoucím. 
Svatováclavská píseň. 

Zrození ideje státu česl(ého 
Svatý Václav 

'v • V 'vo' československé státní myšlenky, zasta-
Historik, který retrospektlVne sledUj e y ~ d "h t" t Čechů a Slováků byla 

k v t' že idea Je notne o s a u 
ví se ne bez podivu u s ute~nos vl, , v b dovaném králem Sy~!~_P!~.!~~' 
už před víc než tisíci lety ztelesnena ve sta1te,:y u. "o če~sl~;;~ský" a jeho 

.. 'ov Velkomoravská - nenes ovsem Jmen " h 
Tento stat - rlse . ""'.. d' 'd' ého státotvorného díla. Kdy y , ředstavu o naro nI 1 el sv tvůrce měl sotva Jasnou PIV' á koncepce západoslovan-

lk I " " d ě i politicky zce a pnrozen , 
však se tato ve o epa, naro n d v dobně občany středoevropské 
ského státu byla udržela, byli bychom dnes ~rkavČ ePhooslova'ky ny~brž Moravany. , , 

' , I' b hom se vsa ec ,-~ 
slovanské velmOCI; nenazyva ... l :-c ... 'de šel 'inou cestou. Moravská říše byla na 
Než - vývoj československe ~tat~l lk YM cl,J o a po MO.H 'nrlrovcích ;5e státotvor-

X I t" zbIta uto y a aru, - ~=.;:;.!.C 
samém počátku . sto e Ir? 'ké u'aH Přemyslovci, jejich někdejší 
ného díla v středoevropske oblastI slovans J :T 

vasalové. 
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Přemyslovci začali budovati stát současně s Mojmírovci, ~eDli ještě před m~I; _ 

pozdější pověst, která prodlužuje řadu historicky doložený~h panovníků z jejich 

>+ .~ dynastie o c~~O,U~$~_ d,o do:y p~ed~~~zí, není p~t~ně je~ ~yhá!enou :ří-
'~l-"'r~'~ kras ou panuJIcIho rodu. Idea statu ,~ceskeho Je tedy steJne stara Jako Idea statu 
\i·~.r~llJ.oravského a v IX. století se zájmy obou nejednou i zkřížily. Zvítězila-li na čas 
/<.W",-:(llhŠí myšlenka říše moravské, se siřediskem položeným uprostřed západoslovanské li t'-d 

'["v'k7 oblasti, dává X. století trvale vítěziti myšlence říše české, jejíž jednotící ohnisko' II 

,""B:~~~.~ leželo téměř na okraji jazykového živlu západoslovanského, y dolním Povltaví. 

Je to tedy užší idea státu českého, která určuje vývoj našich dějin, dává jim smysl 

a páteř po deset století. Je ovšem pravda, že .,Eřemyslovskt stát se sytí téměř od 

počátku svého upevnění také hl~olL.2~skoslovenskou:, t. j., že v jeho zahraniční 
politice možno postihnouti snahu, spojiti pod vládou pražských knížat a králů 
celou oblast jazyka, zvaného potom českým. Tyto tendence postihujeme už v X. 

století za vlády Boleslavů, v XI. za Břetislava a potom v každém století, kdy český 
stát dosahuje rozmachu moci, ale prakticky nehyla idea státu československého 
Přemyslovci nikdy uskutečněna, a ve stoletích, kdy národní moment hyl při hudo
vání států otázkou vedlejší, takřka odumřela. 

Dnešnímu člověku, proniknutému nacionální myšlenkou až do morku kostí, je 

těžko pochopitelno, že se idea, spojiti všechny kmeny československé v jeden stát 

(t. j, zejména připojiti k Čechám také Slováky), neozvala nijak výrazně ani v dohě, 
kdy v a Slovensko h I s o' en od vládou . edné. d .E-~stie. A znamenalo hy 
to vnášeti dnešní hlediska do minulosti, kdybychom chtěli i<!~JJěeskoslovenského 
státu prohlašovati za vů~Štmp.tiYIl,ašich dějin. Přemyslovský:stát.,l?yl svou povahou 

v duchu doby státem v prvé řadě d;;lla.s.tidj.m, nikoli j@§!f P~~~. Na druhé 

straně nelze neviděti, že prakticky, ve skutečnosti, hyl to přece jen živel národní, 

který tvořil jedině spolehlivou oporu dynastické politiky přemyslovské. Pozoruje

me-li věci z retrospektivy, vidíme, jak zájmy ~nastické a národně-české ~~~Yajj, 
jak jsou ve všech stoletích české samostatnosti téměř totožné, 

Novájdea státu národně-dynastického se rodí v: .E.vropě všude téměř současně='p~_ 
1'0 kl~~:tLY.~J~~imR~tia- o oslahení říše B zan é.Universalism ustu
puje opět p:rtikularismu, v němž se již začíná výrazně uplatňovati ne-li přímo ná

rodní idea, tedy aspoň :gá~ní živ~l!._Kmeny českoslovanské hyly mezi prvními, 

které se na tomto zákfadě pokoušely vytvořiti vlastní stát, současně s Anglií, 

Francií, Ruskem, Německem, A :naše dějiny zůstaly věrny této idei "národ~~~ 
se~u~~~e~" - všechny pokusy překročiti hranice národní ohlasti, ať za Přemy
slovců či Lucemhurků, se ztroskotaly; snaha našich ij:ahshurských králE v novo

věku zapojiti Čechy do velmocenského systému podunaj~ké tiŠe ;t~la se pak české-
~2.!!!u při!no záhu~. V tomto smysluje ,idea národního seheurčení takřka Yůd
čím !ll0tivem celých našich dějin, smyslem všech zápasů politických i kulturních. -Omezování českého státního programu na ohlast národního živlu českého nehylo 
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I ". '" V ". Naopak' v žádném století historie českého státu~nechyhí všem úm ys ne, zamerne. . . ". V h 
o k'" rozmach také do J'iných jazykových ohlastí,., ale vsec ny tyto pokusy o mocens y = .. h h Vl k" 

k k čily s nezdarem a zachováno zůstalo jen jádro české. Nec y e.o ta e 
po usy on . h" .. M ď ry anI tento 

o v' "t' k českému státu slovenské kraje, uc vacene a a , 
pokusu pnpoJlI "k . ZO ". I d 
oprávněný doplněk národního státu se však.p.ep~~~~i:!~trvale ZIS_ at~. -' hustahva z v~ 

'.. v 'd '" V't' v dy ve ChVlhc ne ezpeC! ovšem vliv kulturní, vytvářeJÍC! aspon 1· eove S()ll~~_.:t.2. a vz "V' " 

dovedl česk}1: živel posmti Sloyáky,," ahy neztratili vědomí své OSOhItOStI a prmale-

llio;ti k národnímu celku. , dk 
Id árodního státu českého vyrůstala tedy tlakem vyšší moci, byla vysle ".em 

ne:o:nosti proniknouti expansivně do oblasti mnohem siI~ě!.Ší~o souseda, kte~y se 
t v, stran ohkličoval český živel a odkazoval český stát po vetsme na ohranu, AJ e ~o 
rl v .. .. d v I v v k" národ nepodlehl ope-téměř zázrak, že za této situace se cesky stat u rze, ze ces y 

tovným náporům němectví. .. v v v-' • v 

Přirozené v..,Ysvětlení tohoto ~ázrakJJ_nám .E,odává v prve,rade ;prIr~~a: ko~octverec 

hor, pokrytých těžko prostupnýmI pralesy,~nil z ~e~h p~v-~~~~~;~v~,!;!~"~!;~~:~~:';!·~ J " dolnost podporovaná ovšem hOJovnostI ceskeho 
nost takrka eJl o , v v .. 

lidu, se osvědčila ve všech stoletích; jádro českého státu zůstalo vzdy nedotcene 

v rukou národa, i když časem vedlejší země hyly ztraceny: "V .. .. v • 

Přírodou chJ:áll.ěná~p.olQ.ha~Čfrc.h.nám také vysvětluje, proc JIZ v ~' ~:~letl zVItezila 

~-~~"Č~ského nad ideou státu velkomoravskéh~. ~ehyly:o sil:ueJsI ~e~o sch~~: 
v·v .. osohnosti které si vynutily přeložení jednotlC!ho ohmska do ne]zapadneJsI 

neJ Sl, Ř k" v h Vl 
v v koslovanske' ohlasti ny'hrž nříkaz"'přírod~. íše velkomoravs a, tre a me a zeme ces 'J;:.."!..:_.~~. ---==, '''' k 

středisko ohchodně i kulturně výhodnější, padla, protože nemohla odolatI uto u na 

dvě fronty. 

Český stát v~ni!fliako stá:t kmenový, jeho původním jádrem hylo malé úz~mí v ná

~ pl;nině u dolního toku Vltavy, jeho hlavním ~rademv hyl zpv~:~ aSI !l .. radec, 
nesnadněji přístupný útočníkum nez pozdeJsl hlavm hrad 

~a. Zde vládli první Přemyslovci, jichž jmen neznáme, jako kn~žata.kme~e ~e
chů, Vedle nich hylo v zemi, zvané v tehdejším světě podle prvmc~ hlstonck~ch 

eště několik J' iny" ch knížat kmenových, Premyslovcum ohyvatel ~~~~!!;!::;~ 

rovných. _ . '''h .. . 
Myšlenka spojiti všechny tyto kmeny, mluvící týmž neho velmI p~~ ~znym Ja~y-

kem, v jeden celek, vytvořiti jedinou moc až k hvezpeč~ým pohran~c~~ p~a:es~~ 
h "l" J' e první vůdčí ideou českého státu~ Proc tuto Ideu uskutecnih pravě....Ei& 

a o&am, o. V v h t't t 
m slovci, hude vždy zůstaveno pouze dohadům. Bylo k tomu JIste tre a ~ a o vor-

néY.:riu;;' schopnosti, ty však nepochybně podporovala centrální polo~a Premyslov-

ského panství, přirozeně předurčená k tomu, ahy ovládla celo~v zemI. v v '" 

V dohě, kdy se nám dostává prvních historických zprávo kmzatech zeme ceske, 
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Vl'. 845, uvádí se jich""l.'hpadesát let po tom, r.,,82~.2_E~j~~_~"Yl:l~~py:1:ihIl~.Y_~tYitishur. 
Můžeme z těchto skoupých údajů usuzovati, že to bylo právě v půlstoletí 845 až 

895, kdy Čechy byly sjednoceny pod vládou Přemyslovců? Jeto pravděpodobné; 
jisté všakje, že roces s'ednocení b I do konce IX. století v podstatě již dokončen, 
že nad roztříštěností kmenovou zvítězila :ide.asl.tšiho_~liitnih9 Q~l1at, lépe hovícího 
p.otřebám vnější obrany i vnitřního vzestupu. 

Tehdy však, a ještě sto let potom, ~.Q.Q roku 9%., trvaly v Čechách vedle sebe státy 

.~!Y.~l.J;~f~mxslovský a slavníkovský, ačkoli je při tom možno z některých dat před
pokládati, že Slavníkovci uznávali svrchovanost Přemyslovců. 
Rok 895, kdy přišli Spytihněva Viti slav, po smrti velkého Svatopluka, ke králi Ar

nulfovi do Řezna, znamená odpoutání Čech od říše moravské odklon od idey česko
slovenského státu v dnešním našem pojetí. Nebylo to plné osamostatnění Čech, ný

brž svrchovanost moravská byla zaměněna za svrchovanost bavorskou, slovanská 

za německou. Připadá-li nám dnes tento postup českých knížat jako zrada idey vel
kého státu západoslovanského, nezbývá než se skloniti před skutečností, jejíž mo
tivů neznáme. 

Události doby nedaleké, nastalé již 10 let potom, však ukázaly, že tento postup byl 

činem veliké prozíravosti, byť i snad více pudové a sobecky zbarvené než uvážené. 

Po rozbití říše moravské stála~kn~ž~!.a česká pod ochranou západní říše franské: po
měr k ní byl již pokojně vyřešen. 

,.Spytihněv, který se j)2~:r2J!iLh~YQ:rskél!!!! ~rgulf!ty1 byl sJ1:ne;m prvního jménem 

známého knížete O Bořivojových zásluhách pro upevnění idey 
českého státu mnoho nevíme, ale jeden čin dalekosáhlého významu je mu možno 

právem přičísti: přijetí křesťanství slovanského obřadu, uvedeného na Moravu so-
!miz _ _ ,~== ~.;:;:;,~;...::.:,,-;,.,..;;;;;;;;;;:-::Z:::;:::::;Z....,. 

lunskými bratry J?yrile~_~<Meto~~m.. Křesťanství pronikalo ovšem do Čech již 

předtím. Ale bylo to křesťanství přinášené německými misionáři, přijímané lidem 

s nechutí a hrozící se státi nástrojem německé nadvlády; proto se také v Čechách 
neuj aloe Skutečnost, že pronikavé a ~rva~é Rokř_~.§l~J!E~eských km~ll]l h}(:lo provede..: 

.!tO z MOI:av):$ je nesmírně důležitá také pro další vývoj českého státu:_ Čechové pod:::.. 

stupovali syr~hoY~!lQ§!.!!~m&ckéiji~..x<1:~ .. ~.2ijižj~~~()~kf~"§.f?~Il~~ a nadto křesťané ná
rodní církve slovanské, jejíž jazyk byl pro okamžik dobrou ochranou před germani

sací. Vyrovnání s mocným německým sousedem bylo za těchto poměrů zbaveno 
vážného nebezpečí. 

Bylo ovšem třeba úkol, Bořivojovým synem r. r?~~jyen započatý, plně dořešiti: za
bezpečiti mladý český stát dohodou s německým králem a vyrovnati se také s ně
meckou církví. Řešení tohoto úkolu připadl~ :fuili-Y.Qj.Q,Y.!!..Y!luku; kn.tžetiYáclavovi

ll 

který EO předčasn~ .~mrti otce~.~ratislava"East!!l!~y~!L!!ě~~Y'j;!9J!lGe~~V Praze 
vládu. 

Mladičký kníže, jehož vláda trvala enom asi 6 znamená pro utvrzení idey čes

kého státu nesmírně mnoho. Nikoliv 'snad ani tolik činy, které skutečně vykonal, 

jako p}!,-hod4rJ:ioutradicí, která se pojí k jeho krátkému světskému panování.. . 
Václav je první český panovník oddaný ideám křesťanským celým srdcem, mkolI 

jen z politické vypočítavosti. KřesťanstvUe mu potřebou duše !t,jeh€Lšíření mezi 

Eolobarbarským..,iidell! je přímo programemjeho vlády. Dosvědčují nám to nejen 

ha io rafick' é le end ,2!Ýl>E~jJ:l,~W-~~Y hmotn~2 jichž význam byl te
prve ~edá~no plně docenen: svato"y~avskffi. rptunda, zbudovaná tiQ_~!~~~.YÍ!J.L. 
na hradě pražském, a svatováclavský denár2 prvui ;mince če~~bo i>tátll.. Obě tyto 

památky j sou nepochybným svědectvím, že kníže Václav přenášel do své země vzo

ry vyspělé kultury západní, že usiloval zapojiti Čechy do její oblasti ajsou tak vý

razným symbolem celého směru jeho vlády. 

=~_~~~~~~w< to který ==:::::,:::'.::::.::' .. J:~::' .. : ... ".: .... 
českého e kulturního, jíž se Čechy staly platným členem západoevropské ro-

diny národů. Byi~o roiliodnutí dalekosáhlého významu. V situaci, v níž se český 
král přemyslovský octl po pádu :říše moravské, nebylo možno udržeti stálý styk 

s říší Byzantskou, Čechy mohly nalézti kulturní oporu i politickou ~-:::::::::::: ..... :::::::::'::: .. L ... =-'-::=

}!~:?;~padě ... 
Poměr Čech k západní říši německé byl po odklonu Přemyslovců od říše moravské 

vyřešen v zásadě již Václavovým strýcem, ~!lg_~~~_~.Y_t.i!I_něy_~. Než toto řešení 
nebylo ještě definitivním, tím spíše, že po smrti Spytihněvově nastal také v oblasti 

říše německé přesun mocenských poměrů. ~ěme~é krá!..~y~.!:!.přešlil~_;rukou Kar

lovců"'~a nO'-:Q..udyn~~t~i>sask~H a povÝ,k.r~LJindti~l:t~~1 nesE.0~..ného nároku na 
svrcho~~~~st'~ai" když i v oblasti německé narážel na odpor kmenových 

knížat. Teprve když upevnil svou moc ve vlastní říši, mohl pomýšleti na to, aby 

přinutil také českého knížete k ohnovení starého lenního závazku. 

Mladičký Václav byl zprvu odhodlán opříti se spornému nároku nového krále 

Němců, ale když Jindřich přitáhl s ozbrojenou mocí ku Praze, dal přednost po

kojné dohodě před odbojem, uznal suverenitu Říše a uvolil se obnoviti starý vasal

ský poplatek. Toto rozhodnutí je právem hodnoceno jako státnický čin velkého 

dosahu pró budoucnost. Počíná-li se ~as~ou dynastií nov~ __ ;i~~e~~?I~}!l_~~f!to 

~', jeto k!!íž~ Václav, který ~!:ajl~;t~.tr"~.dičnÍ Eoto:m sm~rnici Ero P~I!!~tJ";~clt 
ktét~- Je;u právě, slynoucímu již i za hranicemi pověstí vzorného křesťan-
ského panovníka, bylo se možno dohodnouti s králem, který vystupoval s nároky 

světské hlavy _Y.~~!I2.~~.P?dníh,o.g~~f,,~nsJ:Y!;!!2. mnohem snadněji a vyřešiti poměr 
k Říši mnoh;~ vÝhodněji než kterémukoli jinému panovníku. Ale, ať je tomu jak-

koli: ~vě y_~~lavoY2.~~~~~~l!!~~ll.llišimvořil~ tl'~icj,jež se stala (s vý
jimkou odboje Boleslava I.) směrnicí všem panovníkům z rodu PřemyslQva. 

Není pochyhy, že k vytvoření této tradice přispělo především .zbožnění knížete 

~ácIava jako "prvního národního světce českého~ ale i tato tradice vykonávala svou 
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životodárnou moc na ideu českého státu. V této tradici jevil se~oměr Čech k Říši _ 

nikoli jako prosté vasalství, nýhrž spíše ,j ako významné členství ve velmocenské~ 
s~azlI záp_~d~_íhoimperi!, vyrůstající z křes!~!1~_~~_~~!idaritr. Tomu, kdo hyl jako 
kníže Václav vychován v ideálech křesťanské universální církve, jevilo se toto po

jetí téměř samozřejmým. t~Berium přešlo .9!L,Římanů na Franky a od_!~~~~~~a~ 
l!~~ělo sloučiti ]lod vede1!!:m císa~~~~~ch~r křesťanské náro~. Idea národní
ho státu českého v tomto imperiu nezanikala, nabty~l,!j~:I!:I!QY~_1!~pJně: takto hyI_ 

v zásadě vyřešen :qwzmárJ:Ldní I! o měr ~~~~§o st~átu k~ Evrop~. Politicky to 
znamenalo trvalé spojene~tví se záp~dní velm~cí. V t-omto smyslu ~ožno vykládil-l;i 

všechny závazky, jež českým panovníkům ukládal jejich poměr k císaři-suverénu, 
účast na říšských sjezdech, na římských jízdách k císařské korunovaci, na společ
ných výpravách, konaných v zájmu celého imperia. Co hylo nad tyto povinnosti, 

vývojem dohy zmizelo a poměr českého státu k německé říši se přirozeně rozvázal, 
když .Z.trJ:l • a universální ráz západokřesťanského im eria. Takové řešení mezi. 

nároďní otázky českého státu se ovšem plně vyvinulo teprve v následujících sto

letích, nicméně však vyrůstalo ~ základů, ktE~ polo*iJ k!]í*e yáclav d04Qd.0Y 

. s Jind!~<::~~m~!., vjehož plánech hylo již ohsaženotaké ohnovenízápadníhoime"eria, 
2skutečněné r., 962 j e~~o synem __ Ottou I. 

Kníže Václav má však ještě jiný význam pro upevnění idey českého státu, význam 

svého druhu jedinečný. Svou mučednickou smrtí stal se yáclav prvním světcem ná-

_~_od~ abyl povýšen na věčného, mystického lli!!l..Qyní~~o státu;, čili, jak to vy

jadřuje velehná píseň svatováclavská, na ,,<iědice č=esk~"=~~_~~E,. Jeho jméno, jeho 
zideaIisovaná postava staly se přímo symholem idey českého národního státu a hla

hodárná tradice, k nim se připínající, vykonává pak po staletí úrodný vliv na osudy 
Čech. Idea státu ozemského h la suhlimována na ideu státum. stické o v ě č n é

ho krá I o vstvÍ s vat é h o V ác I a v jež spojuje v jednotu generace žijící i zašlé 

do neznáma., Y t910 idei ~a,dPQzemského království ie moc tak povznášející, tak 

~rásná a ~~t;~, ~~.~~.l!e!!l~~~3~~j.j~~~i",~4L,~g~m~. V ní hyla síla národního 
sehevědomí, vzpruha národní myšlenky, přejímaná a doplňovaná každým stoletím, 

z ní prýštila jako z nevyčerpatelného pramene životodárná míza národní i státní 

tvořivosti čes~é_~po tisíc l~. Pochopiti tuto věčnou ideu českého státu národníh02~ 
zna~l!~--R:Q_cJl2Eiti§jms1Jl.nlŠes}(i2.h děj!!!. -~--- ~~_._.-._-_ .. __ .-_._-~ 

KAREL STLOUKAL 

LITERATURA: F. Palackj, Dějiny národu českého I. 3. vyd. Praha 1876. - V. Novotnj, České dějiny I. Praha 
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Boleslav je králem Pražska. Čech a Krakovska ••• 

A město Praha jest vystaveno Z kamene a vápna a jest lrejbonatšim 

městem obchodním . •• 

Jejich země jest nejlepší ze všech zemí severu a nejbohatší na plo .. 

diny ..• 
Cestopis lbrahima ibn ~~~~ X.~. 

"'("'""'----.,-----

Idea českého státu v době 

N '" silná změna na trůně českém, způsohená zavražděním knížete Václava 28. září 
a " l"d Ph roku 929, znamená nejen záměnu osob, nýhrž také zmenu v. a .n~ o.. .. 

Václavův hratr Boleslav měl nepoch ě j,inou představu o IdeI ceskeho st~t~. 

I když připustíme, že hl~v~~ (([I _ 'o krvavého činu byl~lQJ:~~~~~e: 
přece jen byl tento čistě -sohecký motiv podepřen také ~dy ldeoY}?:1Jn , z mchz 

.... v • eden' říliš klerikální" ráz vlády V áclavoyy. N ezname-legendy zachYCUJI aspon J ·J!!.!:!.!-1.L-c--".-"_"______. _____ ~ vv" k VP db'" 
nalo to ovšem, že by Boleslav chtěl zavésti reakci pohan~kou: Al~. knezl, ten.~ .. o e 

V ... I v da"'vall' "me"r byli odstraněni, nastolen svetsky rezl~ vyhOVUJICl po-ac avove u "', _. ___ ~ __ ,,"_ 

vaze nového panovníka. v' , • 

Také v politice zahraniční se Boleslav pokouší o nové tendence. ?okud .. zil kral J~nd
v~ h' v hyl Boleslav patrně nucen zavázati vasalskou vernostI, zachovaval 
rLC ,Jemuz se v h 'I 
s ním mír, jakmile však nastoupil ~ový král O..ll-O I", napjal Boleslav ~sec ny Sl y, 

ahy se vymanil ze svazku německé říše . .čtrnáct l~t . .(::~ ~ál!~~ p p]~O~] .n~ 
.. . slost Čech nakonec však přece musil SklorutI SlJI pred premoCl a vratltl se ",~~.Yl,"~ .. ~""~~c .. ~~ ____ , 

~ ~stě dohodX s ŘíŠÍL cestě vytyČ~n,é.Yácla!eDl~ 
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Boleslavův odboj jest posledním pokusem přemyslovských knížat vybudovati si 

v Čechách stát zcela nezávislý, neuznávajícÍ ideu středověké "monarchie" říše řím
sko-německé. Naše dnešní sympatie jsou jistě na straně Boleslavově; ideál státu 

plně nezávislého, jak ho český národ dosáhl teprve po 1000 letech, promítli hychom 

rádi již do počátků českého státu (jak se o to pokoušeli ještě někteří historikové 

XIX. století), ale na druhé straně dovedeme dnes uznati sílu poměrů, které přesvěd-

-čily nakonec i Boleslava, a také zhodnotili výhody, které přinášelo národu a kOm 
V V· t~t "" "·d V k~h ~ ~. lk"h O • "#'V V# k V necne I S a u l'esem 1 ey ces e o statu ::v: ramm vel e o lmlu'}rlJl]lSJ:~E,:r-!!U~~:. 

~ecké. Rozhodně však třeba zdůrazniti, že postavení českého státu v společenství 

římsko-německé říše nehxl~m vasalstv!m., jako tomu hylo u knížat ně

meckých.Český kní~ měl v rámci Říše od počátku a vždy :p,J."~tave!!Lvi8adní. za
ložené na plné svrchovanosti státu ve vnitřních poměrech. Českého panovníka ne-

dosazoval římský císař, nýbrž ~!~!Z.J;~~~~~u,u~~~~~~l:~~~~.~_!,~~~-.;~~~!:!;).'-~!ll 
Čed~:y, skládaje teprve potom císaři slih věrnosti. Toto zvláštní postavení českého 
knížete hylo také později zdůrazněno jeho povýšením na krále. 

Vyrovnání s Říší umožnilo Boleslavovi věn~-;tT~e plněji úkolům, jež zahezpečení 
českého státu nutně ukládalo. Především šlo o to, aby bylo d_~~Q_dJl() sled

:qocení vš~c:g."kn:t~!!ft_.~es,k()~!2,y~~ch pod vládou Prahy. Jméno" Čechové", které 
tento sj~<l:noc~l'l:Ý_ nál'Q_d měl E.!iJl1l0uti, nehylo tehdy ještě rozšířeno ani na celou 
oblast dnešní země české. Vedle Přemyslovců vládli celé vX~l!odní _.QJ~JJ!stij::~ch 
§lavníkovci, jejichž poddaní se snad ještě nazývali Charváti či Zličallé. Uznávali 
\. .. l'-~-~~ 

sice již svrchovanost Prahy, ale jejich vláda hyla přece jen překážkou plného 

sjednocení, jediné státní idey. Poměr Přemyslovců a Slavníkovců se vyvíjel 

v X. století přátelsky i nepřátelsky, až byl v r., 995 .... vyřešen radikálně, vyvrácením 

hlavního hradu a vyvražděním všech přítomných členů Slav

níkova rodu. Jeto tedy opět krvavý čin, který dovršuje dílo sjednocení,_ vražda Xft 

služhách ale ani tu nám nezbývá než zhodnotiti - bez 

ohledu na princip mravní - význam, jaký mělo pro státní českou ideu odstraněni 

Slavníkovců. 

Ruku v ruce s tímto rozšiřováním moci Přemyslovců v Čechách jde expanse na vý

chod, do oblasti někdejší říše Velkomoravské. Bylo nyní snahou přirozenou sjedno

titi všechny západoslovanské kmeny pod vládou nejsilnějšího knížete a Přemyslov-

ci se skutečně ujímají úkolu, na němž se Mojmírovci ztroskotali. _!J0les!.~v I. E~2~il __ _ 
k svému panství část Slezska, Krakovsko i velkou část dnešního Slovenska. Cesta 
..s .. '. ,-.,_.----,-~~~~~_.,.,~~ ~ _ _ - -~----~ 

k těmto krajům musila vésti přes Moravu, a třeba není přímých zprávo dobytí Mo-

ravy, nutno její ovládnutí předpokládati. Jeho syn, ~oleslav II., rozšířil hrani~tlAto 

moci i~~:t~~!t~J~~:g~~YÝc;1:t()cL podle některých dokladů až k ruské oblasti na Búgu 
a Styru. 

Byla to již dohová velmoc, kterou oba velcí Boleslavové vyhudovali cílevědomým 

úsilím; Idea státu "československého", jak byl vybudován Svatoplukem, tu znovu 

na čas ožívá: expanse Bole

slavů se šíří výhradně na 
půdě českoslovanského živlu, 
ať jde o Moravu, Slezsko, 

Krakovsko či Slovensko. 
Překvapuje snad mnohého 

čtenáře, ~~~~~-=~~~~~ 
slavů patřilo. také Krakoy-

sko. podle dohrých zpráv 

arabského cestovat~le po říši 
B~le~~--fu~~- ibIl ~a-=. 
,-----~ - :;;;;;;:;;;;;::~.;;,.;",. _.- --

nelze o tom pochyho-

vati a nehylo to nikterak ne- "" .. v 

11 ~n 3D 11D 160 km 

Is(ds(J 9 J 9 el 
20 hO mn 1íD km 

k"RAKDlJSKO 

přirozené. Dříve než Poláci, R I S 
organisovali ~. ___ K:ra.kQ.Y~ku BOLESLAUO lGeshl J1J!DXa rdS 7111. 

státní život Čechové, a kra- v " • 

k k;"-::-'---:-~-teh' dy JO azykově nevyhraněné, mohlo se státi trvale ceskym I po 
ovs e u ze ........ , v 1 o 1 '1 

stránce J' azykové, kdyby je později Bolesla~~~rý nebyl Premys ovcum ~ O~pI • 
~ 'nk" -,' d - hyl nyní dostatecne za-

Národní základ územní - hlavm podml a st atm 1 ey v," v , v~V' , 

jištěn. Bylo však třeba jej ~..!! řádnou organisa~1!-~!~~~' da~l ceske ~ISI J~ld.-
, T kP tuto úlohu vykonalI oha Boleslavove skve e, 

notne a e Č h 
b vv v s velmocensky~m rozmachem za hranice vlastních ec . 

sou ezne v I ' dosáhli 
VeImi vy"znamným činem pro utvrzení moci státní bylo, ze Bole~ avove 

v o il o. "V B I I v T~ ktery v roce 965 vy-
, vPV' "rkevní autonomie. Pnprav Jl JIZ o es a ~, pro ::;vou rls1 Cl =- .... - hl v.- ... v ké 
, dr:: h V' Ml d do Říma aby u papeže vymo a znzem prazs -

pravII svou ceru, a a~~,~o ___ . __ .. --' o tO (972) Boleslav II 
ho biskupství. Dílo otcem počaté dokončil pak po Jeho sml' 1 ... '< ~ v ., 

...' • ... v v • 973 hvla z českého státního uzeml vytvore!!lL 
ktery dosahl za EomoQ.1:..c}sar~,~~~J!§!1;:~""-~~---- ~ ~-~~-~~~---" Č .. 
zvláštní diecé~e,",;EravovJillá bi§.klw~m-,_~~idlíciI)1::~~" Tlm se dostalo echam 

;ár';;;ň ~~~ného ohni~k~urnÍhQ. ... Č h' h 
• -v OV" ... ~ • d kračuJ' ev boleslavskych ec ac 

Kulturní rozvoj ne]mOCne]Sl opora statm I ey, po . 
ste' ně rychlými ~roky jako budování státu. Čechy se stávají nej en ~a~y, zemí vynl: 

J ... 'h 'b v· h . kem vyzaru]lClm kulturm 
kaJ'ícího tvoření literárního a vytvarne o, ny rz 1 o ms, ... , , 

.. d Bll I se stava Jako 
okrok do celého yýchodJ!. .Druha cera o~ es ava " . '. " ~ ... v 

;-~~~lk~-kn~ Měška propagátorkou !!e~sť ~E:~_~~~~li:~~tury ve vzmkaJIC~J:!l~ ~lJ!~. 
.' . ._.- ... v::, Sl'k Vo't Y ch dovršuJ' e toto étílo Jalf~:,-pruhy pl'azsky blskuE,,_, avm 0Y_~~==,21 e ~ ,- v~ .. ___ :; ___ H .... H_ 

ld!.~o~v~a~tb!;el!;!cí°rkevní orga~!sac~y Polsku i v !!:_h_1'_á~.~~ Jeho velkole:a cm ... n~st ~postvolsk~ 
.>. d v I ..... v k bohužel státotvorného díla v pfemyslovskem state, s Jehoz km-
nepo epre a vsa . , k ... 
v ... Vil Dopomohla spíše k vyhudování pevné orgamElace cu evm sou
zetem se znesvar . "'h ., k 
peřům Čech na východě, k založení arciPhl1lPsty~ y H:.ězd~ě a 08t1'l orru.;, 1 ta 

však zůstává vynikajícím dokladem české kulturm tvonvostl. 
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Historicky tragická po~t~YJl s'!: Vojtěeha je druhou~!_~fi~tu_ ideáI4_~~ 
~é~eD!s~ich_~Eozem_~Ýl!!~ který se splétá v Čechách již v raném ohdobí státního ži
vota a provází jejich dějiny téměř jako příznačný motiv. Vyvraždění rodu Vojtě
chova odstranilo těžkou překážku sjednocení, ale vypudilo z Čech nadohro kultur-/\. 

I ního tvůrce jedinečného významu. 

I CiviIisační dílo ohou Boleslavů, projevující se v ohlasti kulturní zakládáním klášte

rů, stavhami kamenných kostelů i hradů, podněcováním činnosti literární i výtvar~ 
né, má svůj doplněk v _p~č~tC_~!l0vé !Rráv~J~_.<?rga.n~s~~.e ~!~m~. Kmenová území 
ustupují novému rozdělení země na ?,hl~~!~_hr~~_~ké, opřené ~~nížecí hra~, hudo

vané na místech strategicky důležitých a osazované!!l~!c:_~í~~ k~stelá_Il-Y' kteří po
stupují podle rozkazů Ú~!i~J!!lí vlá~y t!.~?rské. ~~!!~ se ohklopuje družinou noyé 

Jle_~~yúře4E;~~k~ a huduje s její pomocíjednotnou správu politickou, hospodářskou, 
finanční i vojenskou pro celé území své říše. 

Teprve touto promyš!~!l0u sp~!y"ní organisací nahývá idea če_s.kého státu sv(~~~ 
!E~!!:~_~!!~~, svého reálního základu. Na těchto často ~sXlýchskutečnostech spo
číval státní vývoj na velké jež jej provázela jako 

odkaz svatého Václava. Oha Boleslavové vytvořili tak v X. století reální základnu 
státní idey, na níž mohli jejich nástupci hezpečně hudovati dále. 

KAREL STLOUKAL 

LITERATURA: F. Palacký, Dějiny národu českého. l. 3. vyd. Praha 1876. _ V. No~otný, České dějiny. l. 1. 
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ského. Brno 1924. (Zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské.) - K. Stloukal, článek ,,Boleslavové" v díle "Tvůr. 
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Břetislav I. 
(1034-1055.) 

Tak tedy kníže Břetislav, když se již ut~rd~l n~. kníž~cím: stolc~, 
k tk . k Bohu tak lidem milvmi. sleduJf3 slépeje otcu svych a Je 

s u Y ja ~ '1 ' ~tl 
převyšuje nepřetržitou hradbou ctností, jako slu~ce v s~ e s~e sve . o 
hvězd a měsíce velkým leskem zastiňuje a osl~b~je, taky n~vy Ac1nl-
I ' Titides Břetislav novými vítězstvLmL statecne skut~y a 
es, novy v • N b emu 

• , v v'v, dVdu· svvch palmv zmenšuje a zatemnuje. e j nejvaeZnejSL e./ ~ 'd v, v v 

Bůh takovou milost dal, že kterých darů jednotlivým lL em caste~ne, 
těch také jemu bez újmy udělil obecně. Tolik totiž dO,stalo ~e mu pred-

t' zVe"'e válce převvšoval udatností Gedeona, sLZou tela byl nŠad 
nos t,,,./ d . v d h' 1 a 
S . kousi pak zvláštní převahou mou rostL pre c aze -amsona, Ja , v • k J 
1 Tak "'e stalo že ve všech bitvách byl vLtezem Ja o osue, omouna. " , . 1 ' . v d 
na zlato a stříbro byl bohatší než králové Ar~bLe a op yV~je .vsu e 
nevyčerpatelným bohatstvím, v rozdávání daru pak neustavaje, po
dobal se vodě, která nikdy není bez toku. 

Kosmovy kroniky knihy druhé první kapitola. 

VI 'd Břetislava I. J'est s několika hledisek východiskem vývoje středověkého 
a a. I . . d ... a po-
' v k'ho založeného v X. století prvními Přemys OVCI sJe nocemm v 

statu ces e '" v k' v'v· ... k kulture 
křestěním kmenů, jejich politickým připoutáním k nemec ~ nSl a .t1:n v ... e .... 

... dní i hudováním správní organisace, která by zkula Jednothve castl J?lch 
zapa ~', 1 k A v k říliš prudkém vznosu nasle
l' chle rostoucího panství j3L pevny ce 13... vsa po p v ' • 

d
y 

1 h'" X a xi věku ~., v J' ehož troskách hyly pohrbeny nejen kul ova na roz ram . -. ..' ... ... k ' h 
... 'b ",- d'I o bvtÍ nov~hQ slatu, .. ter.y :t turní hodnoty, sotva získane, ny rz, z a o se, .S~!!L~.J_. ____ . ___ ~ .. ___ 7 ___ •• _ 

d k v' ... anebo málem stal sna nou onstl 
v cke' s J' ehož nezávislostí mohl zaniknouti i jeho národní ráz. o 

neme , Ok ... v v k' VOjsko -T-~-'--:-:-':v, h ed počátek vlády Břethlava 1. obrat tak prom avy, ze ces e 
u pnnaSl n 1 k~ v~v V; ta podporo-

hl 1 1038/9 proniknouti do samého srdce po s e :nse. yprava, #v 

llO Q v . , h 1 d Pho kmzete 
vaná změnou zahraniční situace, byla jistě podnícena tou ou ~ a eV' v h 

k v'· k Vl ~ ch dobrodružstvích a snahou, aby přenesením tell:!~~. oJtec a, 
po onst~ ... a ~ ve y v v hll v Prok na zřízení arcibisk~ství_'y~~~~. __ odpQ~tYiiJ!_clhoY Hnezdn~.,~ y up atne~n~a$~~""0e_~=_~._~.= 
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Snad šlo i o cíle dalekosáhlé, o vytvoření velikého státu západoslovanského, jak 
tomu nasvědčují některé závažné okolnosti. Bylo však asi štěstím, že plány tak 

vysoko namířené, přesahující síly země již v předchozím věku vyčerpané, ztrosko

taly hned v počátku na odporu německého krále a že další vývoj českého státu 
dál se sice v hranicích daleko skromnějších, ale zato určitějších a pevnějších. 
Břetislav připojil k Čechám již za života svého otce Oldřicha Moravu (s Opavskem) 

a jednotnou správní organisací vytvořil z ohou zemí pevný státní celek, jenž pře
trval všechny houře staletí také v ohledu národním. Nadto hyly sousedstvím s pří
huznými kmeny na východě od Moravy a Váhu usnadněny kulturní a politické 
styky, které uchránily tamější Slovany od maďarisace a připravovaly vznik státu 
československého. Břetislav pronikl ostatně několikráte hluhoko do dnešního 

Slovenska a pomýšlel asi na připojení alespoň části jeho k zemím českým. Před 
svojí smrtí zajistil českou svrchovanost nad Slezskem. 

Málo tíživé povinnosti ohnoveného lenního poměru k Říši hyly vyváženy politic

kým a kulturním prospěchem z něho plynoucím. N ehoť pán tak rozsáhlého území, 
neprostoupeného právy cizími a opřeného o silnou moc vojenskou, jevil se záhy 

spíše nežli vasalem ,y!taným spojencem i ohávaným odpůrc~~ V chránícím stínu 

Říše !!lohl pak dobudovati hr~~~~stavu,.a vytvořiti základy pevné organisace = - - . -
vojenské, správní, soudní a finanční, které se osvědčily v dohách nehezpečných 
a jejichž další vývoj vedl ve XIII. a XIV. století k velikým úspěchům českých králů: 
v mezinárodní politice. 

----.. ~-.--'--'"-., ... církevní jedné z nejdůležitějších složek státního života 
středověkého, jeví se Břetislav I. ja~-ýzn~mni orgélnisátq,r. I tu se musil pro 

odpor Říše a Říma ohrátiti od velikého plánu církevního osamostatnění českého 
státu k cílům skromnějším, avšak pro dalŠÍ vývoj velmi důležitým. Ahy totiž 

správní organisaci státní upevnil a posílil, podřídil jejím potřehám,,,xčl~.nil.<J"o ~ .. 

jak tomu hylo ovšem i jinde,.~pr=~X]l~~&si!-~x~: ~ljk~ ústavycJ:rk~yní js~u 
"!i:~ ve!měs maj etkem ~, duchovní jeho zřízenci a významní činitelé ve 
správnCa"soultňi organisaci, správa dUŠÍ má sloužiti prospěchu dynastie, tedy, 

v tehdejších poměrech,c~á~E-. A tak .§Je ustaluje ná.w_ o úpl~ R2,<!tÍz~~qgsti cÍr~s. '" 
",,~u, '" který u nás ovládá poměr ohou těchto mocí až do XIII. stoleJi, názor, jenž 
měl svůj hluhoký smysl a význam v dohě, v níž všechen pokrok politický a kul
turní hyl zcela spjat se zájmy panujícího rodu a pevná o~~c.e státní jediné 
.!~~čoval~t~d, tQ.~~_~,=~~~. 
Nové ustrojení státu hylo přirozeně provázeno proměnou řádů hospodářských 
a společenských. Bylo třeha~y~l:ik:t~~~k§J!!~JLJ!l~., dělících dříve jednotlivé 
kmeny, .Q!-!!!!i~~-~ft!g,~1!2!1, podporovati intensivnější hospodaření polní a vůhec 
upraviti hospodářský život tak, ahy sloužil jednotné organisaci státní. Práce 

rolnická, řemeslná i směna zhoží se soustřed'uje=_nll~~~Ik-ost~!~l~lk které jsou zá
kladem hospodářského vývoje středověkého a na nichž nalézají zaměstnání lidé 

na různém stupni závislosti 

postavení, ovšem i velik~ 

množství otrok~ kteří hyli 
dříve hlavním předmětem 

vývozu. Skoupé jen zmín

ky pramenů dovolují přece 

souditi, že Břetislav I. po

chopil směr vývoje a napo

máhal mu kolonisací lidmi 

domácími a zahraničními, 

svohodnými i nevolnický-

V jeho době dělí se již 

půda knížecího velkosta~ 

ŘíŠE 

BŘETislAUA I. 

"flnězdno 

o 

ku v ~Kr~re~5l~il~J~UQ~~1~J{~~E~~as~m~l ____________ ~ __ ~ __________ ~ 
kál a tedy na část v ,,,. k _ zatížené rodič-
vzdělávanou nevolníky ve vlastní správe kmz.ete a ,nkla Pdo~hemo vYy~znamu pro celý 

dVl ' které Jest za a m . nými službami a poplatky, roz e em, . v h d'" kých řádů 
další vývoj velkostatku. V souvislosti s touto ~romenou" osp~ ar~ dl kníž; 

, v d'" k potřeham vlastm zeme, plove hledících nyní mnohem VICe nez nve , v 

, . . t ' když původní mincovní číslo znehodnocemm penez i novou upravu mmcovmc Vl, d v "h . akost 
ozh 10 svého základu a když hylo zřejmé, že nehude lze u rzetl va u v~ J v, 

~ená~ na výši, kterou vyžadovaly většinou exp~rtní záj my .!ohr star~~f.:é~;' 
yáhová jedno~;" le'!:y ~de.Il~! hyly znakem a vyrazem nove o Ospo 

rostředí v •• 

~kvěl 'ch' lánů, pojatých v mladistvém rozletu si!, Břetislav ~: ~sku~e~mtl ne: 
y p , h l"k' h ředků vyhudoval zato v zahramcm pohtICe, v Ol' mohl Z odkazu svyc ve I yc p " I v I st 

ganis~ci státu a jeho hospodářského života základnu, na níž se vyvIJe a nase v a 

po staletí. GUSTAV SKALSKÝ 

k' d
V

" I 2 1913 J Šusta, Dvě knihy českých dějin, 1. 2., 1926, 
LITERATURA: V. Novotný, Čes e eJmy . "k'h 'd ' V'tk 13 stol Časopis Matice moravské 1924. 
G. Skalský, K dějinám mincovnictví čes}>.ého a moravs e o o po ca II • ., 
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'V 

:řemysl jak krásný květ vznide' 
Jako róži prostřed lúky postaví ' 
takž bóh Českú zemiu oslaví • 
Krásné mravy ovšem J'mie v .-
v~ se, 
Zwotem hrdinny bieše; 
~ radě netřeba múdřejšieho 
~ za mladu ščedřejšieho; 
uměl rozuměti každému stavu 
směje se, každému poklonieše hlavu, 

Z Dalimilovy kroniky. 

Dobry'm vlád' I v, 
'" , cum s us~ ve všem jednání dbáti n' v', , 

JeJ~ch važnost nebyla zlehčena příliš och t' ;lez~te mzry, aby 
ježto se z takového důvěrného st't1k' , o ndym sty ,e:: s poddanými, 
rodívá Ani v v, 'v J am sna no nevaznost k hodnosti 

. z pnl~snou přísnosti nech" v', j'd 
v d v ~ nec~n~ ~ nes:poko ' , 

poneva z nemírná ostrost vedla bv I'J 7. 1 v • 'jeny, 
v h ./ ~u /j; nepos usnost~ A t k 

vsec no, co s rozumem se předvídá, št'astně končívá. • a 

Horní právo Václava II" 1.,2. 

Ceský stát za posledníchPřemyslovců 
(Přemysl I, 1197-1230; Václav J. 1230-1253; Přemysl II 12SH ' 

. . -~-,2,78; Vaclav II. 1278.~1305,) 

Idea Českého státu? Sotva lze ji viděti sHd 2'!L 
již vykázala našemu národu p' v 1 er erem v domnělé ušlechtilé úloze 
k · rozrete nost u vy~voJ'i rd t k d ' 

ráse. Spíše v metodě vnucenéh b' v'., 1 S va obru, pravdě a 
o oje o ZIvot Jak se ud v t' d 

zeměpisné poloze právě uprostr"ed ' , rze 1 ve vž y ohrožen6 
rozplnavých ži 10 

" , hA' 
vá-li tento boj, i v osvětovém sd'l" . Z' v u JInYc. Jen někdy, poustá-
Žalostné ' . 1 em mezI apadem a Východem 

. udalostl posledního čtvrtstoletí knížecí l~ '" ,. , 
ne-II samo trvání Česke'h t't v • vady pohrbdy, Jak se zdálo 

o s a u, aspon Jeho' d'l ' 
o státní idei když se b" o v Je notu a Sl u. Mohlo-li by se mluviti 

, OJI o trun presunul snad vš h 'kl d 
zeměpanský velkostatek d k db' ec en za a vládní autority 

------ o ru ou o 01né šlecht kd v ' 

všecek .?~~~?í3.?:IJ!!L~y~, když nikoli národ y, yz~_~~n~,~ přišel téměř 
hodovala, kdo má seděti z . h '} , v " ale zvule nmskeho císaře roz-

'" Je o nu ostl na ceském tO",? V'" k . 
vala Ceský stát j'ižJ'iž rozt v" V' k rune, sa Jen náhoda zacho-

, rzeny ve tn usy vlast'" . 
ho povznesla, ale již na jiných zásadách. ,m VInOU a CIzí zpupností, a opět 

Staré knížetství bylo ve své podstatě zaniklo. Novy~m k '1 0 b
V 

'" 

ra um, o ema Premyslům 

i Václavu, bylo budovati 

takořka znova, a z jejich 

poměrů lze odvoditLJ l!.~
vou Wlěněnmtidru1 Čer:kého 
"'. -=.=-'""""'"'--<=-

královsUd. 
~~"""~ 
. Kníže čes'ký trval až dosud 

leníkem a kurfirstem Svaté 

říše římské, jenže jen svou 

osobou a pořadem na místě 

posledním; poměr ten dá

val sic knížetst ví i národu 

záruku existence, jež se 

však vykupovala nemalý

mi druhdy obětmi a stálou 

závislostí na císaři, jemuž 

nutno pomáhati. 

Třinácté století přináší těm

to vztahům zásadní změ-.. ~" 

.nu, arci bezděky,.p.:řevr.a.t.e.m 

~~!t1ace světové~ Neboť .~por 
,císaře s papežstvím a úspě§: 

~ odstředivé snahy~!. 
--,._----"-~-~._.,."~-,~------

[J ~[J !ID 120 160 ',J,J,J,ed 
ZD 50 100 140 km 

..... .., 

RISE -PREMY5LR 

kníž at způsobily r2.~~!~!J.<!osaya<l!lÍ jedI1,QJy"l(J;~J2.Y~!~L!>_~.~Q..»-a . ,zeJ:!l:!" . 
IaE.~žství nabývá rozhodné převahX, knížata samostatnosti na útraty ústřední 

moci císařské. A tím jest dána i českému cesta: zachovati 

pokud možná mír na východě i západě, aleji~i .. :gJ~}!L§."12.QJi!i.kQ~~lskQlba její 
pomocí dosíci samostatnosti co největší; sice stále ještě v rámci Říše - stavěti se 

proti ní, bývalo by ještě neopatrností - ale tak, aby tato účast byla prospěchem 

nikoliv obtíží. Což ovšem možno provésti nejlépe, .. dosáhne-li český panovník. 

YŘíšiH.rYenst~í·neb aspoň rozhodujícího v-Ý~:t!l:!m~ výše se zatím jeho ctižádost 
~ 

nevzpíná, jedinou výminku potom u Přemysla II. přinesly okolnosti samy. 

S touto myšlenkou souvisí úzce snahy hospodářské i osvětové, aby Český stát 

a jeho moc královská vyrostly po této stránce co nejvíce a vyrovnaly se jiným 

zemím západním. Prcto král otvírá i Moravu zaklá

daje hojné l!Qyé.Y~.§...~stsk~._$~, zřizuje nový způsob zemědělského inten

sivního těžení, zavádí pokročilý obchod i průmysl, i společenské řády, volá ke 

dvoru učence i umělce, zejména právníky a básníky, málo váže toho, že tento 

světový pokrok přichází sem výhradně s němectvím a jest v rozporu s národními 

právy vlastního lidu. 

a vlastně dosud ~,,2:uze c;b:.~~, má zde vrch nad myšlenkou 
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vlasteneckou, ještě docela spícÍ. Neboť právě patrnějším (tedy i jazykovým) sply
nutím s Říší program vládní spíše může pokročiti. A vskutku prospívá. 

Vládě Přemysla Ie ,(1121: J2JQ) připadla úloha spíš ještě konservativní, upevniti 

a vnitř i vně povznésti pokleslý význam státu. Ještě není jasno, zvítězí-li císař či 
papež, ještě jsou hněvy s německými knížaty, nebezpečenství z vedlejších větví 
Přemyslovců, nesnáze s domácím duchovenstvem, nesoucím těžce ztrátu svrcho-- ~ .. ~ vanosti českého biskupství. 
=""'--""""'="--=-,--- -- - '.'. - .- ~ 

Ale u Václava 1.(1230-. 125~, pokračujícího pevnou a úspěšnou rukou v hospo
dářských i kulturních snahách otcových, po krátké přízni s císařem již vystu

puje zřejmě nová státní koncepce, zejména od té doby, kdy hohenstaufská poli-
"""- """ -- --

tika snažila se mu čeliti vznícením vzpoury panského stavu ve vlastní zemi. Ne-

dochází sice k zjevnému boji zahraničnímu; vzdorokrále Jindřicha durynského 

r. 1246, ani Viléma holandského r. 1247 král český ani nevolí ani nepodporuje, 
ale jeho diplomacie v Říši od 1'. 1238 stojí v táboře stoupenců církevních. S novou 

myšlenkou pak souvisí i snaha získati půdu v Říši samé. Již úmluvami Přemysla 
",_i2S~ __ _ , 

přibyly lénem hrady v Horní Falci, země Milínská, Donínská, Budyšínsko i Zhoře-
'".'C"7'~_'"""" __ ~ __ "'~~»~~, __ .~''''''_, _____ ~'''''''''''~ .... __ . _. ___ ••.•• _._~_~ lec~Q.., dříve odňaté, ale daleko více znamená r. 1251 ovládnutí dědictvÍ baben-

berského, a tím opanování Dunaje i Alp. 

_Pře~~J)I. i!~~~=I~o12) přejímá z rukou státotvorné jeho heslo v plném 
rozsahu, ano je stupňuje a zmocňuje. Jemu náleží vrch zásluh o národohospo

dářské přetvoření českých zemí, an béře do vlastních rukou, a to velkolepou měrou, 
~~hzakladatelský i těžířský, zavádí úsilně .!!í~e~ len%jsaské) a získává tak 
mocně rozsáhlé okresy zemí přímo koruně. Jím královská vážnost Přemyslovců 
stoupá k zenitu. Svým zahraničním ak úsilím již se v m ká z mezí Říše k míře 

= - -.~--.;;;::~ --... --::::,... ",S~b~!?':§-')~ přím 'm stykům s P5)~9~em iberský~ Francií s Itali~:_ e sloupem 
papežské tradice v střední Evropě, nijak přitom nezadávaje své samostatnosti, 
a jeho vliv rozhoduje, že vínku císařského dosahují jen odpůrci zavržených Hohen~ 
staufů. Z této účasti pak se mu rodí zlaté OVoce. Sice vítězným bojem, ale také 

podporou Říma získá Štyrsko, Kraňsko, Korutansko, kus Přímoří, církevní 
'. -. ------""=<=~-~~._._~,>Ó~~"'~_<.,.~".,.~~~,~,,~~_~ 
léna v zemích alpských; jinde zjednává biskupský prestol aspoň svým stou
pencům. 

Všude v sousedství má jeho slovo svou těžkou moc.~yá~s~o!".Q~heg~mo!Ů~ 
ve Slezsku. odtrženém od Polska a rozdrobeném y malá knfŽ!it§J;~"ti. Zjednává si 

nemalou podporu v_J1ádu_německých..!YtířŮ na :B~l!u, pomáhaje jim dvojí vý
pravou proti pohanským litevským Prusům, ano, pomýšlí přitom již na opanování 
Litvy, jako opory k možnému ZÍskání rozervaného Polska. 

Idea českého státu dospěla takto vlastně již k své plnosti. Mohla jen vzrůsti 
programem dalším, aby Přemysl utvrdil význam své vlády nabytím koruny říšské. 
Jenže ceny tomuto plánu ubíralo $~odinné~~stí ls!~g.; ~e <!~~ manže1stvj 
neměl dědice. A tak neměl proč dbáti o důstojnost císařskou, ano již chystal ji ~-

Mazousko 

o 5 

\ 
\ , 

\ 
\ 

v I 

Cáka : 

R 

Kreslil JUlJr. J. Kapras ml. 

I v k #m truC nem svému zeti Fridrichovi míšeňskému. Teprve n,g!ozeníkrale- < spo u s ces y 

. V" I 1271 naráz měnilo cíle. " v vlce_~ava_r:~~ .. 0 < "".n~d "V k"ho krále na říšsky" trůn. Prave 
-=. I dbal" pro dose nutI ces e 
Jenže ještě nebya o a zr. a .. v k" D d chtěl Řím míti Německo 

" d v b "tila polItIka papezs a. osu 
toho času se zasa ne o ra "Ř'v h "h :rád byl viděl na císařském 
slabé, proto přál Přemyslu na ukol' lse, proto y o 
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stolci. Ale nyní, jda za marnými již sny výpravy křížové a v rozpacích nad vzrost-

,lou silou francouzských Anjouovců v samé ltalil, p.gtře1L~,5!t~!1!~L!di_du. A proto 
obětoval své dosavadní tužby, a s nimi obětoval i Přemysla, což bylo předehrou 
k smutnému Přemyslovu konci 1'. 1278. 

Pád velikého krále otřásl nejen ideou, nýbrž samou bytostí Českého státu. Neboť 
' vítěz nad padlým hrdinou, po němž zbývá slabá vdova a sedmiletý sirotek, si 
troufá uchvátiti jejich dědictví, jako vítanou a snadnou kořist. Avšak v české 
státní idei se objeví naráz netušená síla. Právě těm, kdož stáli dosud proti králi, 

vzchází náhle světlo, pochopení, že ~ní myšlenka n~:ná j~n smysL~y~~stickí, 
~--,-""'-,-~~ "- ~ .etb!~_"~_~,,,!ý~~_,i~?~_~,~ech, a že jejím pohřbením i oni by byli zahubeni~ 

A toto pochopení obrodí ideu a postaví tolik síly k jejímu obhájení, že vítě~,::;, 
"",-,,,, Rudolf Ano, uzná i práva Přemyslovu synu, jež hyl odpíral otci. Ba 

potom právě naopak, zpřízniv se sňatkem dcery své s Václavem, pomáhá úsilně 
svému zeti k obnovení moci, poněvadž doufá tak od něho u vydatnou pomoc pro 

své rodové plány, jež budí závist a nepřízeň u dosavadních podporovatelů a stou

penců. Pod křídly říšského orla - arci i vlastní schopností mladého vladaře
český lev zmohutní opět u vážnost dřívějŠÍ, ano i větší, než hylo před tím. 

Po smrti Rudolfově Václav II. již opět prostě rozhoduje svou vahou v Říši, kdo 

má býti císařem, ale idea Českého státu má. již tolik sílL j.e sal!!~"Říše vůbec_nepo
Zachovává sice ještě soudržnost s ní, pouze však jménem, zbavujíc se-

přímo privilegiem říšského panovníka - všech závazků a povinností k ní, pone
chávajíc si pouze práva a užitky, jež rozšiřuje získáním říšské ke ko

~l:!n~J~~i?k..é. Odchyluje se dokonc-~ sebevědomě od západní koncepce, po stopách 
Přemyslových, na východ, přivtěluje části Slezska a za ním .. U e1ou ,!pru,nu 

polskou, již zn;;a m;;cně sceluje z rozp~I;~Ý"~--kusů pro budoucno. Zakládá 

---tikt~ ';:~vou říši od Baltu po Šumavu a Karpaty, sice opět ještě v osnově Římské 
říše, mezinárodní nebo spíše germánské, ale v podstatě .Ef~y~hou slovanskou, 

schopnou kdykoli se uvolniti k vlastní samostatnosti. Současně směřuje pak synem 
svým do Uher, ~~~ na unii česk~-polsko-uhers~()!!.. 
IdeLČeského státu tím vzrůstá L~ideu vyšš!,~adoslovél~ské je4Il(),!~ možná 
plodnou a šťastnou, nebýti netušených neštěstí, předčasné smrti jejího tvůrce 
a zavraždění jeho syna -- jimiž slabé kořeny velké té koncepce byly vyvráceny 
nadobro. Převraty následující obracejí českou politiku potom opět 'zpátky, k zá
padu. Nicméně Sll velikého Přem r~:g~l!k~_~rodll 
Lucemhurského na stolci císařském, 
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v' ., v' v' ezdcietmého i poslal mě 
Léta od na.,ozenie bO,Z"teho }:s:c }ne,Smtau tknrma'l; firanskému, ]'enž bi~ch 

-' .. v v v k drevrecen ~ 
otec muo] P: re:e~dY v ' . ého I kázal mě řečený král biskupu tehdv v sedmem lete etLnstvLe sv . 'v K 1 

J , v dVl ']'méno mé totu are, , , biřmovatL a p!ev!: ,e ml, • h' nenalezli sme ani otce ani ma-
A protož kdyz pnJ,edechom d~ Zec 'ho známého. A řeči české ovšem 
teie ani bra:tTay am ses,~? an;to::,r;me se znova naučili, tak že s~e 
zapomenul" bech~,!,,; pzt..,0 p.. , Č h A z božské milosti netolz,ko 
mluvili a rozumel." ]akozto pny, ec. k Ymeck i latině také 
česky; ~le fr,ar:~k!, (~ili) v..~a:sky L ~:j!a:~sz ~;c~ejazyZv jako druhý 
mlumu, psatL L CMtL ume ! ~me, v, bvl nám obecen. V ta doby , čtení a mluvenL L rozumem, J , 

ku pSa.~L; d dL' nburského hrabstvie pro některú valku . •. po-
otec nas Je a o Lce , k d v b ne iišel do země. 
ručil nám moc svú v gechac~, do u z v~ ,Pv 'ednoho hradu nena
A my sme nalezli kralovstvLe tak opustene, ze] W zbožím krá-

d 'h . Y b nebylo zastaveno se VSLm 
lezli sme svobo ne o~],ezto [Y '] kd bydliti jedno v domiech měst-
lovským, ta~ ž~.ne;nel:v s~~ a,; hra~ ražskf tak byl zkažen, opuš
ských,jakozto ]my m] e~te~n; _ krlťe Ottakara nebyl opravován . 
těn a zbořen, [proto h zedo 1 c~ovb' v o*ec na'š markrabstvie Morav-V v h k' v siec a nam Lese • , 
. . . tec ta e ca . . v ali sme se markrabL morav
ské; a toho nápisu požívah ,sr;:e, tO!~Z PSČech že sme pošli z starého 
ským. A spatiivši obec c~nyc .m,!zo~s: dal/nám pomoc k dobývání 
kmene krá16v českjch, m~ova~L su 7t v li sme vladařství královstvie 
hradóv královských. . . ta my, rze v [' v 

Českého, lepšíce Ue] ode dne ke dm, na dve ete. 

Ze staročeského překladu vlast.níh~ ži,vot~p~u far;~/~;n8 
Emler, Pram. děj. III. a SpLSove CLsare ar a • 

Dob'a Lucemburská 

v k 1 ke'ho náležely "hod dvě státní suverenity, P XIV v ároda ces os ovens r v 

V stolet~ . ' zemel n,. XI -XIII. Větší jejich část byla příslušenstvím státu ce~-
podohne J~~o ~ sto etl " sice že i Slovenskovstoletí_~!y. za Matouse 
kého, menSl statu uherskeho. Stalo se , p "-~"" '""""-"'"""O"'~";O"""""""_~~' 1-13181 ale tato 
Č p v, k'h dloučilo se na čas od statu uherskeho n.~l_"~,,,,_,," 

aka Trencms e o o P h d V'V, J'sou plány a pokusy se strany Vl I ''''Ph v "znamu ozoru o neJSI 
episoda neme a trva eJ Sl o y. íI' .... bylo i vrácení 

I k . e . ichž c" em mImo pne české o obnovení říše někdy Svatop u ovy, J,} .. . ... v době Přemysla 
v k" . české koruně. Stretame se s mml JIZ v 

Slovenska maters e zemI a . L d' I IV J' enž pokládán za posled-
kP Václava II po smrtI a lS ava ., 

Otakara ~I. A ta e za". 129~' "" lán rozd~I~p:íJlh,,~r_,!!!~zi ,Přemyslovce a Baha-
"ho Arpadovce, vynoruJe se ( ) ,!)-----~-"'-~ .. • d b t re-

m v • h 1 hranici obou řW.. (meatus Danuhllhmes esse e ea .. 
}:urkr tak, ~~_~",t>~na! .. Y ;- =-." " h 10 v .. sledkem této politiky, která se snazila 
gionum). Ba snad zlskam cely ch Uher ~ y. . Uhr končí se vítězství]!! 

v.. P" mLy-slovcu sAn] ou OVCI o 'I ",--,,,--• v.. N' " zapas re '> " --"",",,,", v 

Jen o cast. lcmene -,- ,_u = . '" k' o ~t"v"aJ'í celkem bez promeny 
, v hraniCI moravs e zus a těchto a státoprávm pomery na 

~~k,j;k byly vytvořeny na samém počátku století XI. 
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Karel IV. ,nevzdal v se však politického dědictví Přemyslovců, ani pokud šlo 

~ Uhry, a~m ~oku,d 131,0 o P~lsko. A za jeho přímého účastenství šíří se pak názory, 
ze starodavne "dostoJenstvIe králové koruny" kte"'e" ma' p y' o' 'k M v ... - ,... r SVU] vzm na orave 
Svatoylu~ově, ~y~o císařem roku lQ .. ~seno na.Čechy a na Přemyslovce, a to 

.se vs~mI z~me,ml, ~teré~ n~kda~šieho času ~ Moravě jsÚ:gříslu~aly". Při tom 
se k statopravmm narokum ceske koruny počítá neto H o celá starohylá Mor 

d'''' Sl "". ava, =~ I se .. ~ov~nskem,. ale skoro všecky kraj' e slovanskéh~ J' azyka v v k oP = cY~-d '" ._- ces em sou-
se stVl. Tento státoprávní program ohnovy říše Velkomorav"'ke' hyl v v.. • 

y v '" aspon zcastI 
~ecnen ;trvalým připojením Slezs~1~~5) kekoruně čes~ a snad i získáním 
celych Uher pro Lucemhurky, když roku 1374' h=yI ~~uve;'~ňat k Z'k d 

d Y d""k e I mun a 
s e IC ou koruny svatoštěpánské. I když státoprávní poměry ani po nt" 
Z'k v as oupem 

I mundově v Cechách se nezměnily a národ československy" zůstával d'I d d v ...... a e po 
vema statmml suverenitami, přece jen těmito snahami prokázán aspoň jistý 

zájem koruny české o Slovensko, ktery' v pozděJ'ší dohě puo "ohil pak Vp 

.. y ,. • '" prImo na vy-
tvarem Ideje československého státu Základy tétO" mys"le k h I d v 

v • n y y y po statne 
utuzeny v dohě lucemhurské kulturním shlížením SIoven"ka I' SI k v , 

v ... v "'4i-., ~=-o;;;;;:;;;:: '" _ . ezs a se zememI 
,korunl: ceske Jez vy:chází z pražsk' . . J -;-;;-_···".······T~··~~- ",,;,,=--~~_ .... ~._'& .... 4.? "'d'" ....... .. ........ e u~ryers.l.:t~. eJlm puso.uemm narodní Splsovn oP 

Jazyk se zakořeňuJ'e též na SI k Sl'" k h ~_L 
0' ..... "S...... ..... .~vens_!!. a v ezs u a y se tak stal pro"t" d 'k k I ---~-'=-----' o re nI em 

u, turní jednoty a československé osvěty, na níž hyla založena idea českosloven-
skeho národa a státu v dohě moderní. 

Vymoření~ ostar~hylé ",národní dynastie roku 1306 utrpěla česká politika Přemys-
lovcw-kralu a Idea ceskoslovenského státu A h I oP k 

.. .. . y o otaz ou, 
kte~a z n~stupnických dynastií dovede pokračovati v jejím velkorysém rozpětí. 
Zdalo se, .. ~e H~hsh~rkov~ založ.í tu českou větev svého rodu, která hy snad sply
nula se zaJmy ceskeho statu aSI podohně, jako pozděJ'i Lucemhurkové Ale d'" 
, v v v R . rlve 
Jevst~ ~ez se . udol:.!!~.~rský ujal plně vlády v Čechách, z~mřellJ307J a jeho 
dedlCum se nepodarIlo nároky na českou korunu uhájiti. Ale ani Jindřichovi Ko

rut~nskému, který získal pak český trůn, nehylo možné udržeti se tu trvale. A tak 

v~nikla myšlenka po~~ti do Čech Jana Lucemhurského, mladistvého syna krátce 
pr~d tím vzv~leného císaře římského Jindřicha VII ... ,hn "21'0 zahezpečení svých 

N~kv se ozemL~~osl~.Q.nLť!.~D.lysJoynSl.!!~'~li~~ou, dcerou Václava II., a tak stal 
se rálem českým. 

.L~cemhurk°Y.!l?yl~~~.ne~!.:':':I1~ .1?~s~.!!l~~~.~~!!ll: .!~.~~, usídleným na pomezí 
~e~~cko-fr~ncouzském; ~celým svým rázem ppíše Franco~zi n~ž Němgi. Zdálo se, 
ze JIZ s prvym Lucemhurkem v Čechách padne na tyto odlesk moci císařské, a že 

tak ~ent~um politické moci v Evropě se přesune do Prahy .. Mladý;Jl!!l..přicházel do 

zeme neJ ~n s :itule~. kr~le českého, a Ppo!s~éI:o, ale i, . ako enerá~L!~~~! v Ří~i: 
a hyla taK opet nadeJe, ze velkorysy pIan Přemysla II. přihližuje se uskutečnění. 
Le~ gtec Janův, ~t;,:.H!'Ě:.~i~Ě- ~!.!'~ zemřel na výpravě do ltaIie již roku 1313 
a tlm mlady; panovn~k h h I 'hl k - . . .. ~ .. z aven y na e opory, terou mu poSKytovala oso})-

no st císařova; jeho pokus získati korunu císařskou skončil celkem bezúspěšně. 

Politiku mladého Jana v prvých letech jeho vlády řídil wohučský arcibiskup Petr 

~. Aspelt~, někdejší dlouholetý rádce Václava II., čímž hyla i ~ontinuita mez~ 
'Pfemyslovci a Lucemhurky náležitě zahezpečena. Stát český za Lucemburků ozna

~je snaha po expansi téměř vůči všem jeho sousedům. Lucemhurkové pokračují 
tu v politice posledních Přemyslovců. A vrcholem této expansivní politiky hylo 

získání vůdčího postavení a nadvlády nad říší římskou. Jan zdědil po Přemyslovcích 

nejen nepřátelství k Habshurkům, kteří těžce nesli ztrátu českého dědictví, ale též 

nepřátelský poměr k Polsku, kde Vladislavu Lokietkovi (s počátku toliko "knížeti 

království polského") nepodařilo se ještě zcela odvrátiti nebezpečí, že země polské 

stanou se trvalou državou králů českých. Proto nezhylo Janovi, než ahy smířil se 

s nastolením Anj ouovců v Uhrách, kteří s pomocí papežskou zmocnili se dědictví po 

Arpádovcích. Proti Hahshurkům podařilo se české politice dopomoci v Říši k vládě 
Wittelsbachům a tím zavázati si jejich vděčnost pro vlastní cíle. Ziskem této 

p-;;litiky hylo ~ehsko (1314.), které již zá Přemysla a za Václava II. po jistou 

dohu patřilo pod panství české, ahy :pozd~i (132!D hIlo se státem českým spojeno 

trvale Podohně podařilo se králi Janovi ovládllout:;;.i ~L,.".H_o_r~n_í_L_u=ž~i~_i,"". Tato země od 
.~ ... ~.-.. -.«._-_ .. _---.---_ .. _-_.~ ..... ~ .. _.~-. .... ... . 

roku 1158 byla lenním svazkem spojena se státem českým a toliko načas (1253 až 

1319) patřila jako léno české koruny k Braniborsku. Po vymření branihorské dy

nastie král českého státu k této~~lP:i (zejména též proti ná

rokům polským na Zhořelecko), takže pak e~koro 300 let patřila k státu českému_:. . 

Šťastným hyl Jan též v své zahraniční polit~ pokud se týče Horního Slezska. 

Slezsko již v dávných dohách příslušelo k státu českému a za posledních Pře

myslovců čím dále více odpoutávalo se od Polska a přiklánělo se k Čechám. Se 

získáním koruny polské za Václava II. hylo o jeho osudu rozhodnuto. Janovi 

nepodařilo se sice udržeti korll~u polskou proti Kazimíru, takže roku U_35~)lzda] 
~e titulu krále pols.kého, ~le za plné uznání českých ~i! ~lezskem .. N epřá
telství s Polskem shlížilo Jana s řádem Německých rytířů a jako Přemysl II. pod

nikl tři vojenské výpravy do Prus a do Litvy, aniž hy tu však získal úspěchů trva

lých. Bojovná a politická podnikavost Janova vedla jej též do Tyrol, které 

sňatkem svého Jana J!~_~Q1..~."yé!~~~rE-.!~~!_?~ .. ~J:I:~~il se zahezpečiti 
svému rodu. A z Tyrol pokusil se proniknouti (1331) do se~erní Italie. Leč tyto 

zisky dohro družné české politiky nehyly trvalé. 

Méně šťastným hyl král Jan ve své politice vnitřní. I její základyhyly dány dě

dictvím po Přemyslovcích; už tito museli sváděti těžké boje s mocným panstvem 

zhohatlých rodů v Čechách i na Moravě. Tato ělechtick-á oligg..r.chiJu:gzhuj~a pak 
ještě více za dohy hahsburské a korutanské. Král Jan pokusil se sice několika 
'illě1y:~~hy~ uká;-nil ~~~li domácího panstva, hrzy však opustil kolhiště a znechu-

cen utíkal raději do ciziny, P!!l!echá~~j~."~<I..!Qk.l!""J3~~.~!.ávu země a vnitřní 

~J)~!t<I.y ~~~~!t~,~!~!~.~y!~děněkoljli:~~_.zh~()!!atlý~h rod-q. Země koruny české staly se 
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mu pak toliko důležitou oporou v jeho často dohrodružné politice zahraniční 
a zejména čas od času i vydatným zdrojem příjmů při jeho těkavém shonu po no

vých zemích. Výsledek hyl, že mezi králem a zemí nastalo úplné odcizení; vel

možové zcela zvítězili nad mocí královskou a úchvaty královského majetku při
pravili panovnickou moc o její starý a spolehlivý základ hmotný. 

Přemocné postavení českého panstva, které tak vysoce se vyšinulo nad ostatní 

třídy společenské, zůstalo pak trvalou složkouv dějinách českého státu dohy lu

cemburské, ale i století následujících. fř-evaha panst.y~~tá!~ českém, která už 

za posledních Přemyslovců stála sice v protivě ke koruně, ale též 'Y.1;l~E!~!~!.~tví 
k mocně se !.z~~_ha:ii~!!!lu_Ratriciátu předI.1igJL .. n,~!!1:~~~Ý5~k~.~, měla za následek 

~~~ení_ž~vé~~~~~alismu českého v k~. S jejím vyvýšením~ 
yý~~n E~~t~1,E!1~zy~, který se stává jazykem netoliko venkovského lidu, ale ja
zykem aristokratickým, v němž vznikají pak i rytířské a náhoženské plody literární. 

Živé a často výhojné národní povědomí projevuje se nejen úctou národních světců 
~ 

(i Cyril~ Metoděj I), ale lé~pJ:y4kQ!l nenáyis1ikJLYie.lPlL~i~m!!', jak ohlas této nálady 

se ozývá z veršů kroniky Dalimilovy. Tím vším~!!aJ:~yl?:",p.ři~rž~~~meckÝ!Ili 
;m.ěstLa s německou koloni~.ruá.Pehezl!!ťč:g.f .. €lo českého státu pronikající germanisaci. ~..,,"-~ '''''~-''''~~_'ru"","",w, •• =~.~,~"""",,-,,_~___ _'_~_"""'~_~""'-"_'"_'~""'~~"""~~~~~"~ __ ._~~. __ , ... -,,_~.,,,"_,,.""",""''''"'''~~'.''._"~~._,.".~"., 
Král Jan šířil sice slávu českého jména a českého státu po celé téměř Evropě, 
svým ohratným jednáním diplomatickým a svými válečnými úspěchy rozmnožil 

i podstatně jeho území, leč jeho doba stala se dohou hlubokého úpadku české 
moci královské a dohou těžkého útisku širokých vrstev stavu selského. Nositelem 

česk~.1AY~!~.!:~ ~!~!~l?:L~~~<!Y~ .. ~~~i~~~~.!.~~~!.~, která podharvu je ji v~~.!!lJ11~~~E~~~~ 
i slovanském tak, že myšlenka ~o<!~!_~ __ ~!~<!tní splývá v j~dno. Ano, snad právě 
zřejmé odcizení Janovo 3:_~l'~_~.čes~ému_:rrostředí 1~vá v kruzích národ~ě 

14:«~'b.vědoměl(~i;ch~~niknou~.i .. 4oktrin~ o české korun.t,jako právní osobě a sym
holu českého státu, o koruně, která věčně žije a nikdy neumírá, a jejímž je smrtelný 

e-_ ">""'~'~_-~b~"<.>""_ .. ">.,. __ ,.>o"~o .. " ••• >",,"_~",._. ~~ 

ál toliko tělesným nositelem. Idea tato, která se stala potom §.Y!LthesQ!! če~I0 
t'!ÁtllfrSti.. a nahrazuje ~t~E~~~J~atrimoniáll1í názor na stát z do~_~.!!!y~loYSké, 
objevuje se v Čechách už v dohě Jana Lucemhurského, ač k plnému jejímu rozvoji 
a uplatnění dochází až za Karla IV. 

~5..Karlem IV. po smrti Janově .W!l.PE-j~~~~._?_~~!~i trůn jedna z m~jyýzn~~E1n~j~ícl} 
osohnQst.í nilJ!21! dějiq. Moudrý vladař, prozíravý poliÍik;~t;ůrčí stát~ík=všeck~ 
své nadání soustředil zejména na V politice 

i v kultuře. Vyrosti ve &an~ kde měl příležitost vzdělati se ~rostředí vr~olné 
.gQ.iik}:. Jako ~edmnác1.ikt)LkI.ále~QIukJJJ.#:tyrátiI se d9V,!i!§t!, ahy tu s titulem 
}ua!krah~l!!.QXJ!y§l~.~!!c~Lyedl správ!l:~.emě. Patrioticky uvědomělé kruhy české šlechty 
dovedly si získati Karla a vychovati jeho vnímavou duši v duchu národní a pře-
myslovské tradice. Kare] s hrdostí a láskou zdůrazňoval, že je 

~o!~~~~E!1f!:~_~~~_~~ý~h~', že není ,.kL4!~.!!!."P!l~Jfm" a s ohzvláštní příchylností při
lnul i k jazyku českém~, v němž spatřoval svůj ~Lm.~l~t~. Snad právě 

=""= ___ ''-'-''-="_. __ ~~_' __ '"~_C_--"-~-~.~,~~,,~~ __ _ 
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Kreslil JUDr. J. Kapras ml. 

několikaletý pohyt ~národně již po]goČil,é..FrauEii ~l Kar~ovi ces:ou k českém~ 
nacionalismu. Stalo se mu přirozeným a logickým, ze tak, )ako kral francouzsky 

b~ dokonalý~ F:rancouzeEI' i k~l český má a musí býti Cechem. n , 

Když se ujal vÚidy v svém "dědičném království", našeljevro~zvratu a vp~mz~m. 
Pražský hrad v ssutinách, korunní jmění rozchváceno, ha sam symhol c~ske~~ 
státu, královská koruna, lehkovážným otcem zašantročena a ztracena. A Jak JIZ 
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s oblibou hlásil se k svým předkům z rodu Přemyslova (stadičtí sedláci, přem yslov
ské lýkové střevíce, úcta svatováclavská) a tím velmi brzy získal si lásku národa, 

tak i na venek pokračoval v politice Přemyslovců, byť za okolností příznivějších 
a prostředky šťastnějšími. Jestliže Přemyslu II. a Václavu II. v rozhodných chvílích 

jejich rozmachu zkřížila cestu nepřízeň Říma, }!řátelský-poměr Karlův ke kurii způ-~ 
sobil, že celkem bez obtíží mohl získati !"orunu císařskou a jiné Výhody (arcibiskup

~niversitu) a uč~niti ta~~,~"~!i~iiJ~:!!!~ní středisko stf;dní Evropy.' 
Svého postaveni dovedl Karel vyuŽíti!...E!:onijia'yé~~ěp~měrů C'~Mi 

_~L.t~ltak, že zbavil českého krále takřka všech povinností a při tom zabezpečil mu 
];!řední postavení mezi říšskými knížaty. 

A jako se postaral, aby stará koruna českých králů hyla nahrazena novou, tak 

pečoval též o to, ahy její práva byla zajištěna a všemožně rozmnožena. Karel hyl 

prodchnut vírou, že "česká kO,runa" m~ svůj původ v říši velkomoravské a že k ní 

1 v duchu státoprávního názoru qáležejí všecky země, které pHsI.u!~"~t~:t:§ říši 
\~top'!~~ě. Velký tento plán říše, která by spojovala západní Slovany, usku
r tečněn hyl jen zčásti. K Slezsku získáno hylo Svídnicko a Javorsko (1369), státo-

E.rávní uároky~~~~ua Slovensk~_~yly usmíře:nY v:podstatě.tím, když jeho syn 

_Zikmu~~:ískal (137 4~r~y~_celé.~ROku J.~ .. ~.fi~pi~~k~;rLu~ici 
-~ ~~!~}37_~~ m~~~_~~~~~ih~!~~~. Mimo to přivtěliI ke koruně české řadu panství 
a lén při západní hranici Čech a.!l~~u §p:lloUY9u z roku 1364 snažil se získati 
j. země rakouské. Všecky tyto země měly hýti po způsohu Říše lenním svazkem 
pro věčné časy spjaty s českým královstvím a korunou svatováclavskou. 

Karel staral se však též o to, aby netoIiko na venek koruna česká měla pevnost 

a odolnost, ale aby ijejí vnitřní stavba odpovídala jejímu mezinárodnímu významu. 

Měl vrozený smysl pr~l!~.:~právo a zákoni!2st~ Řada reforem státních a správních 
- -'"'-'''''''~'-"''~'_~~''_'_' __ h"_~ ____ ~ __ ~ ..• , ,h ,,<+. __ ~~_"'+_"""'~ < 

měla tomu napomáhati. V prvé ~řadě p..,§,aný zákoník, Ma~stas Carolina, jejíž 

uzákonění bylo však.~mal~odporem panstva. Zákoníkem tím měla býti spou
tána přílišná moc šlechty, posílena moc koruny a poskytnuta ochrana selským 

poddaným. Aspoň y§akz!lstaralé ,.,soudy_boŽí" a surové tresty tělesE:.~J~yly vj~h~ 
~obě z če~!!,ho SOU~~~_~!~~"~~~~~. Poddaným českého státu" hleděl vše~~ž-n:ě 
pomoci rozumnou politikou hospodářskou, stabilisací měny, podporováním živ
ností a obchodu, vinařstvím a ovocnictvím, ryhnikářstvím a vůbec povznesením 

hmotného blahobytu, ahy tak získal dobrý základ pro svoji často velmi nákladnou 

politiku zah"raniční i pro politiku kulturní, vyžadující značných finančních ohětí. 
Praha a které tak mi Vá~t~l:L~ásluh získaly si v ~phě počátků křesťan~ 
ství v střední Evropě, ___ ~"","" ":~.~í:rk~YIlL ~~l!lQ"§'!JllJlJ).§j:i(zůstávaly v ohledu 

cír1~~_::n~ P~~~~~:~1:~ Ač někoIikráte staly se pokusy o zřízení pražského 
arcibiskupství, teprve Karlovi se yěc roku 1344 Eod~l~~ J:1!k-'-yýw!yha~ Č~SJf~~ 

-~!~~~i?El!!ěna" j"~~n~e církevní. 

....čechy: a .Erahq, za K!i~rl~_JV~~t~~se se!!tr~1l1~ __ !íš~}!~~_~ké_ a předním politickým 
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ohniskem tehdejší Evropy. 
S významem politickým 

nabývá Praha i přitažlivosti 

pro literární a vědecký svět. 

Styky Karlovy a jeho kan

cléře Jana ze Středy s vlaš

skými humanisty přivedly 

do Čech italského vlastence 

Colu di Rienzo, ano i samého 

=,.;;;~-'"--_.""."-""" .. -
Sám Karel byl 

literárně činným a našel záli-

bu obzvláště v děj episect"'Vi. 

Jeho zásluhou korunní ar

chiv český, ohsahující státní 

listiny království, přiveden 

hyl do pořádku. A také v dě

jepisných dílech, která vyšla 

JÁDRO ČESKÉ 
ŘíŠE 

KARLA IV. 
fl 40 8D 'flO 160 km 

19HFjfd9R9R 
20 60 100 1"11 kll!' 

z pera Karlova (legenda o sv. I 
Kreslil JUDr, J. Kapras m . 

Václavu, vlastní životopis, . ,. fi' " 

korunovační řád česká kronika t. ř. Pulkavova), všudy promka zaJem o statlll 

myšlenku a práv~ české koruny. Karlovo uvědomělé češství a slovanství, hyť s~ad 
• v d v '" k l"t' ano i německÝI!l"!.4~~m.Jťísab,keho navenek poneku zastrene ~~!ll0p_~".!_~sm~Il!L ,,---,-,. __ .. ," V" 

dvora, všude zdůrazňovalo .I.~E:Y-~~l!~~t~:~L Čechů V jejich královs~:í. A vpnr~~e"no~ na
~io~ilisaci země vážně dotčené germánskou intrusí, dovedlo st astne SPOJItI s Ideou 

, v I ,. ~.1_ i-' Čechám J" ej1ch hudoucí pro-českého státu, ano, v..E!Y§l~llcfL~ .. _Qyaus.tYL.JJ.).\.az.oyad ..." ,. 

se slovanskou hohoslužhou a 21tnovelll kultu~ 
lc~~r~il!l!!o·m-,(d·e~t!o~~~d~·~ě:!lj~sk-:'le~"'h~o~~m:!'~ěl·-o!:I:~s~t·!:!.e~j n:!·!.ě~ :!.v~~ý"·z~~nam kulturní jako politický. Měl~ ! ím. b~ti ~d ů-
~'~~. __ .~ .•.•••• m_ •• ~."_._. ____ • .... I k...· d b' hpocatkukrestan-
razněno j>oslá!lÍ če~.k~~o~~~~~~J;;!&~!J~'!P!~'y.~"CoyansJfYH!I v . o ~c 
ství, že toto nepřišlo k našemu národu německým prostředmctvIm, ,~~~~~~.},slovan: 

~ apoš~~a že skrze jejich zásluhy '-2knížataa,k.!~I_~~~ vy~y~e~~.Jsou v ~e~ 
~ija~~_~.ov~!l~k~ho". Navazovánímona tut~ min.ulost mela ~~tl pr~p~avovana 
r~esta budoucnosti v krajích církevního pusohelll Cyrila a Metode!e,~. J. Jak ~a:~l 
si věc vykládaltkromě ~~~,~~~ífl!~,~J?~yl~~t~~",-~ku a Uhr~c~ . Ano, 1 :rI
Rojení Branibo~,~!:~!"~l!!u s1áLu není bez"jllltého~4ůJ;l!~gl!!:i}no~!Y: __ ~~v~~:, 
A jak~ politickou výstavbou českého státu a získáním koruny Clsarske k~al~~stvI 
české nahylo vůdčího postavení v tehdejší Evropě, tak mělo toto prvenstvI" by tl po

síleno mimořádným posláním kulturním, když ~luh2~,K2rl()v()l,ld.osloI~ 
1348 k založení university pražs!~, prvé to univ~_~~alii FranCI }4! 
t:skÝ~'~~ ;lo~anskÝ p~triotism Karlů v projevil se pf! to~ tím, ~e ú~tav ~al.ozen 
v prvé :řadě pro království české a že v <-Medu správmn: mely umversltu vestJ dva 
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národy slovanské a dva germánské. Nebylo vinou zakladatele, že pak VF národu 

~ském p'~~~lá~l_~ Něl!l!2i. Universita přilákala do Prahy znaČ~ý počet~' 
ClZlch,vzdelancu a stala se i základem vědeckého, duchovního, ale i národního 

~bro~ení národa československého. Měla značnou eřitažlivost i "Rro Slovenskj!, 

Jehoz :rpladí vzdělanci počítáni byli na ní ~n~rodu českému. Z ní roste kulturní 

českos~ov~~ský nacionalismus, na ní nabývá svých pevný"~i a stabilisovaných 

forem 1 nas národní, aby svým poutem spojil tvůrčí síly netoliko v zemích 

české koruny, ale i na Slovensku, ano, aby pronikal spolu s národní literaturou i do 

Polsk~. Z un~versity_JS~!IQY~~_!Q~~~~~ ~ra,:~~~~~:.o_z~~~~ jak se projevilo 
~ICenstvI~ husitské. 

Čechy-~- če;~slove-nsk.Ý~á;od dosáhl v době Karlově vrcholku politického i kul-

, tu~~ího rozpět! ve středověku. Moc rodu Lucemburského na konci vlády Karla IV. 
obpmala zeme koruny svatováclavské, k níž patřily Čechy, Morava, Slezsko 

~olní i Horní Lužice, Chehsko, značná část Hoření Falce, některá panství v Du~ 
r~nsku a v~ S~sku, ~ucemhursko a konečně ~r~E-ih,Qrs~~o. Ale do zájmu české poli-
tIky patnly .2--~~me rakouské, jako očekávané dědictví po Habshurcích a koruna 
svatoštěpánská spolu s Polske»"'" J"ak v k' '" ..:1)(..]' "'"ln"" A~' '/-_ .. _ .. 
/'"'"~_._~ ................ ... ... ., .........,-""':L, o oce avane y..t:Ul.g.t.vl-~lQJloY.Q~ch. A do 
vsech těchto zemí pronikala i česká vzdělanost literární i výtvarná, když Čechy 

se ~taly ta~řka.d ~ruhQ!:l y!~gotické klllt~J:X-" která se šířila z unive~sity i praž~ 
skych kruhu umeleckých a výtvarných na všecky strany. Tak politicky i kulturně 

Karel mocnou rodovou državu, jejímž jádrem hyly Čechy a o níž se 
měla v opírati moc Lucemhurků v Říši, 

Vládu v celé državě lucemhurské rozdělil mezi své syny a synovce tak, že Václavovi 

králi českému, jemuž pojistil i nástupnictví v Říši, náleželo vrchní panství na~ 
všemi Lucemhurky a jejich zeměmi. !(arel IV. zemřel 25. listopadu 137.8. Již od 
současníků dostalo se ~ přijmí "ot~~~~vl::l&ti". ~ 
V~clav. IV. při svém nastoupení hyl teprve sedn:mácti1e!ý. V prvých 15 letech 

vlada Jeho v Čechách i v Říši za vlivu starých rádců otcových pohybovala se 

celke",m ~ směrnicí~~, daných české politice Karlem IV. Ale jakmile se dostavily 
nesnaze Jak v pohtICe zahraniční, tak vnitřní, hylo brzy patrné, že Václav IV. 

_~ý!!!.i~ho~~.~!.~~na_1:_~~_k~_!Í:ligly __ §_y.~ __ .dpb-y~ nesta~Q. Nedovedl plně dop~~~i 
hratru Zikmundovi k jeho panství v Uhrách a v Polsku. Nedovedl zažehnati rozkol 

v církvi, vzniklý volhou dvou papežů, a udržeti francouzskou politiku a její vliv 

v evropské politice v mezích, které by nebyly v rozporu se zájmy Lucemburků. 

A podohn~ ~~hf~~~.~l_~~()~~.t~~p~~novllík~ i ~?~ svfm ~!:_~!,~~m 
§l synovcum, tak VUCI ces~e1!!!!~~nstv!!. Vládl s pomocÍ svých zemanských 

"milců'" čímž vyvolal revoltu pánů a roku 1394 stal se dokonce jejich zajatcem. 

Rozporem s panstvem českým způsobil, že do jeho vlády často rušivě zasahovali 

hratr Z!kmund ~ br~tran~.,~1l!kQ~·Ueh~,E!:21e"yila se zvlášt~,:?!~~1iQ.9, když 
k hanhe a potupe sveho rod~ hyl sesazen s trůnu německého. Jestliže v době Váda-

va IV. úspěšně pokračuje nacionalisace země, když národní živel výhojně si :razí 

cestu do měst, hylo to jistě více zásluhou cílevědomé politiky Karlovy, než slaboš

ského vladařství Václavova. A stejně lze souditi o universitě, kde za 'vlády Václa= 

vovy domácí živel zatlačuje do pozadí cizince netoliko počtem, ale i svým kulturním 

významem. Dekret kutnohorský z roku 1409 v podstatě dal jen právní rámec nové 

skutečnosti, naznačené již v zakládací listině pražského učení, že universita hyl a 

založena v prvé řadě pro český národ a pro české království. Ostatně vůdčí posta~ 

vení při znacionalisování university nenáleží králi Václavovi, jako spíše mistru 

Janu Husovi a jeho přátelům. 
Král Václav svými vladařskými schopnostmi nestačil také ovládnouti a usměrniti 

" h ' "h v k" "k '" ··v hl v I k . 1" .1 K I noye .,!I:.~tl na. pzens e a mraVlllw tere se JIZ o aso:y:a o nannm vaaya:r ovy, 
aby pak vyvrcholilo v reyolucLh1!.§itsk-~Jestliže revoluce, zrodivší se na konci vlády 

Václavovy, šla v jednostranném zdůrazňování ideálů mravních až k táborskému 

fanatismu, slahost a nerozhodnost Václavova byla jistě jednou z těch činitelů, kteří 

původně osvícenské hnutí nechali zhl ouditi na scestí destruktivních utopií, ničení 

kulturních hodnot a všeohecného násilí. Tu našly z valné míry svůj hr oh netoliko 

mravní ideály české reformy, které se pojí k jménu Milíčovu, Štítného, Matěj e z J a

nova, Husovu, Chelčického a mnohých jiných, ale i skvělá budova lucemhurského 

státu. Brzy po smrti Václavově český stát zreduk~y~l se vlastně jen na Čech~aj~ás.t.. 
~"""'-'-'~~""""'-'''''~''~"~''-=-==-=--=''''''~~-''''''''''''''~."----

M()!~~~~, hl,Q.y,doh.ě.x,QzYTatu české moci státní za pretendentských hojÚ přemys .• 

~"":""';;:~"'"::'=-~'::;:;;';"'=::;:;::::':-:~~:'~"':::';:~::;:"'::""::;:;'~=::::':::::.f,když se ostatní země české koruny přiklonily k Uhrám 
a k Zikmundovi. :K,rál Václav IV. zemřel v dohě rodící se revoluce 16. srpna 1419. , 

" "" _"""'_""""'..,~,.......-_"__ _ ~""i'W'- , ~ -~,-~-, -- - -"CZi' ---

Podle platných ustanovení dědicem a nástupcem Václavovým měl se státi jeho 

~atr "~~~r~Lu~~ký, a Eozději té~.f.!~J<!.~í§.a,ř,f!~~",řb:qské. Ale pro odpor 
husitských Čechů dostal se k vládě ve svém dědictví až po smíru s husitským 

odhojem roku 1436. Ale na to v p~<:'.~!~~~_:r~!1!-_14':~I_zeJP..1.cl. S ním vymřel 
po meči Lucemhurský rod a dědictví po něm se Zikmundovou dcerou Alžbětou 

přešlo na Hahshurky. Ani Zikmund nedovedl však zachrániti český stát a moc 

rodu Lucemburského z rozvratu, do něhož upadl za vlády Václavovy. 

VÁCLAV CHALOUPECKÝ 

LITERATURA: Fr. Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, díl II. - Th. Lindner, Deutsche 
Geschichte des spateren Mittelalters, 1903. - K. Krofta, Čechy do válek husits,kých, 1930. - Československá 
vlastivěda, díl IV. - J. Kapras, Právní dějiny zemí koruny české, 1913, sv. 2. - J. Šusta, Dvě knihy českých 
dějin, Počátky Lucemburské, 1919. - J. Kalousek, Karel IV., otec vlasti, 1878. - E. Werunský, Geschichte 

Kaiser Kari IV. und seiner ZeÍt. - V. Novotný, Václav IV. Ottův slovník naučný sv. XXVI. 
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Vzácní a v Ježíši Kristu. nejmilejší mistři, bakaláři a studenti 
pražské university! Napomínám vás při samém nejmilostivějším 
Ježíši, abyste se vespolek milovali, ničili roztržky a pilni byli nade 
vše cti boží, vzpomínajíce na mne, kterak jsem vždycky usiloval 
o zdar university ke cti boží, jak jsem se rmoutíval nad vašimi sváry 
a vjtržnostmi a jak jsem se snažil v jedno shromážditi všechny 
členy přeslavného našeho národa na universitě. 

Z Husova listu z 27. června 1415. 

I vás také prosíme všech, abyšte jeho milos# poslušní byli, jakož 
jste slíbili před Pánem Bohem. Dále také prosímef vás, abyšte 
všichni vespolek po dnešní den věrně všecky nechuti, hněvy, kyse
losti, kteréžto ste mezi sebú, jakž jste živi, od roka nebo nynie měli, 
konečně odpustili, tak abyšte mohli spravedlivě páteř (očenáš) pěti, 
a řkúce: "odpusť nám naše viny,jakožť i my odpúštíme". 
A (le) jestliže toho neučiníte a budete chtieti které Mře neb hteré lži 
a sváry, rotiece se mezi obcemi, vésti po dnešní den: tehdy my s boží 
pomocí, s kněze milostí, s pány konšely i jinjmi pány, rytieři, pano
šemi i se všemi věrnjmi obcemi chceme se k tomu přičiniti a mstíti, 
bud' ktož bud', ižádné osoby nevynímajíc. Slibujeteli nám toho po
mocni bjti? 

Ze zápisu o uznání litevského knížete Zikmunda 
Korybutoviče za zemského správce Žižkou a Tá· 
borskjm bratrstvem v Praze 11. června 1422. 

Hus a státníci husitské revoluce 

Doba, v níž dospíval a zrál Hus, přinesla českému státu mocný otfes, který přispěl 

hlavně k tomu, že se Husovo pokolení přivinulo ke státu oddanou i úzkostnou 

láskou. Po skvělém rozmachu a slávě věku Karla IV. působilo dojmem tím mo· 

hutnějším, když se za jeho nástupce zachvěla honosná budova českého státu až 

do základů občanskou válkou, roznícenou vzpourou vysoké šlechty proti Václavu 
IV. Po deset let, přerušována jen krátkými přestávkami, zuří válka, německá kním 

žata užijí toho k tomu, že sesadí Václava IV. s trůnu německých králů, a do roka 

po této potupě (1401) oblehnou domácí i zahraniční spojenci vítězného jeho sou= 
pefe Ruprechta dokonce samotnou Prahu. Hlavní město odolalo sice útoku, avšak 

vojska nepřátel plenila několik neděl širé okolí, pálíce vesnice a pobíjejíce hez

hranné ohyvatelstvo. Pohouření nad tím přimělo mladého Husa, že na kázání 

prudce vyhuchl. "Psi a hadi," řekl, "dovedou lépe bránit pelechů než své vlasti 
Čechové, kteří, třeba jejich věc je spravedlivá, nehájí vlastního státu." 

Krise občanské války, z níž král však i stát nakonec přece vyvázl, měla dohru. která 

podstatně prohloubila kladný postoj Husův i jeho pokolení ke státu. Byla to roz
tržka mezi českým státem i papežstvím, provedená (1403) pražským dvorem 

v odvetu za to, že papež slavnostně schválil sesazení Václava IV. v Říši, ano, pro

hlásil, že již před třemi lety hylo sesazení provedeno v dorozumění s kurií. V té dohě 
prožilo veřej né mínění v Čechách, čím velké státy západoevropské prošly již mnohem 

dříve: velikou srážku státu s papežstvím, jaké od doby Přemysla 1. český stát 
nepoznal. Vostrém tom potrvalo několik let, zakotvila u nás rychle 

protlpapežská pubHcistika, vzešlá z posledního podohného konfliktu, jenž se ode
hrál v Evropě, na půdě mocné Anglie, kde mluvčím národního odhoje proti pa

pežství hyl učený i náruživý ~kto.!.?xfor~skf} an Viklef~ Zápalná hesla a útoky 
tohoto výmluvného obhájce anglického státu proti papežství došly radostného 

ohlasu u Husa a jeho generace a staly se jim výbornou školou politického myšlení: 

dokonaly v nich překonání záporného poměru ke státu, jaký mělo starší pokolení 

náboženského hnutí národního, jehož představitelem je ~~!~LZ .:r~!!QY~, a umocnilo 

jejich národní sehevědomí, zburcované otřesem občanské války. 
Sehevědomí t10 hyl10 10všem živeno především neustálým potýk:~ním s Němci,. 
zejména na universitě. Křivdou čím dále křiklavější hyla v té době již umělá privi-

legia cizinců na nejryšším kulturním ústavě státu. Od té chvíle, C10 Karel IV. 

založil universitu jako E!!n!. v střední Evropě, založili si ~ěmci v říši n~méně než '~l ~ 
čtyři university a nebylo jich už v Praze ~EÍt2!~~!~O~~~.h!!. Byl to tedy požadavek 

. hájil~li Hus, a to jako přirozeného práva, zásady, že v českém 

státě mají vládnout Čechové, jako vládnou v Německu Němci a ve Francii 
Francouzové. I postavil se na obranu památného Dekretu kutnohorského, když 

r. 1409 Václav IV., arci z důvodů jiných, ryze p1Olitických, zvrátil nepřirozené po

měry na universitě a zajist~ V~!§jJllltechům. To však Husovi nezabránilo, aby se 
ve vlastním boji 10 D~který se rozvinul, když se král 1Odp1Orem Němců rozko

lísal, nezasahoval o čestný smír s Němci. Nepodařil se. Avšak vynikající podíl 

v tomto boji o přední ústav českého státu dohyl !{IlB.9yjmezi universitními kolegy 

uznaného vůdcovství. Byl za to zvolen prvním rektorem_~ové znlÍ!odnělé uIJiversitx· 
Než v zápětí na to zmařilo Husovi pokoj né působení uzrání jeho k10nHiktu s církví. 

Octl se v něm železnou logikou principů jako mluvčí mnohaletého úsilí o náb1O

ženské 6ebeurčení národa. jehož původcem jest otec české reformace ~ilÍč z Kromě
říže, a stanul nakonec jako Milíč na tragickém rozcestí mezi podrobením a vzpou

rou. Byl to nyní stát, který Husa zachránil, kdežt10 Milíč hyl obětován Karlem IV. 

Není divu, že vztah M. Jana ke státu nabyl tím téměř vroucnosti. 
Od té chvíle, C10 stanul na betlemské kazatelně, neznal Hus mocnější potřeby ani 

lepší služby národu nežli práci pr10 náboženské hnutí, které založil Milič a jež Hu= 
sovi svěřilo betlemský chrám. Oddaná služha vznešenému poslání českého kaza

tele v",E...oloněmeckém Starém městě pražském a zár10veň bojovníka za očistu církve 

v duchu Krista a ap1Oštolů vyplňovala cele Husovu duši. To vše se však octlo 
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v sázce, když se Husovým odpůrcům podařilo v Římě vymoci zákaz kázati v Bet

lemě, který měl smělého kazatele umlčet. V nerovném zápase, který se takto vy

hrotil na ostří nože, ujal se Husa vedle četné šlechty kráta zmařil zavření Betlema. 

vynutiv násilím zastavení církevních trestů, vyhllÚen.ých na Husa. Avšak nála

dový panovník nevytrval a dal se nakonec přece získati k tomu, aby Husa obě
toval, takže musil odejíti z Prahy a opustiti drahý Betlem. Tu se Hus obrátil 

s prosbou na ústavní představitele českého státu, na "dědice svatého království 

českého", jak dí, n_~~~~mský sn~m,~.aby ho ochránil před násilím. Sněm ovšem bez 

krále nebyl s to, aby pořídil něco vážného v Římě. Hus mohl nicméně pobývat 

a kázat nerušeně aspoň mimo Prahu a náhradou za ztrátu BOetlema rozvinouti 

horlivou činnost spisovatelskou. Nabyl tím zase vytoužené svobody a z vděčnosti 
za to se přivinul ke státu způsobem, který církev zvala velezradou. 

Středověký stát žije v neustálém napětí s církví. Tvoříť vlastně církev ve státě 
samostatný stát, který si vyboj oval vynětí duchovenstva ze soudní pravomoci 

státu a zřízení zvláštního náhlého soudu, inkvisice, proti všem, kdož se odváží 

církvi se vzepřít nebo se dotknout jejích práv; ty odevzdává církev prostě státu, 

aby je dal popravit jako zločince. Za nejhorší takové provinění pokládá církev, 

opováží-li se kněz schválit nebo doporučit zmenšení církevního bohatství, na němž 
spočívá hrdá budova církve, a přiznat k tomu právo státu. Toť zločin, jakého se 

dopustil Hus. Za mnohaletého boje o očistu v církvi pozbyl víry, že by ji kdy 

dokázala provést církve sama, i odvážil se vyzvat stát, aby se jí chopil sám, 

nerozpakuje se sáhnouti na obrovské bohatství církevní, jež je hlavním kořenem 
hlubokého mravního úpadku duchovenstva. §.!!.tu se tím dostalo vyššího :poslání, 
nežli jaké mu určovali velicí theoretikové předešlého věku, jak~-Dant~~;~·;;é 
W:~~~!~4W- nebo Marsilius z Padovy: v D.efensoru,pacis, úkol strážce p~k~ a práv

ního řádu. Měl se státi, a to i proti círk~.1 ochrán~~~"~~"()_llab~~iho. To dokonalo 
v očích církve Husovu vzpouru. Odpověděla na to rozvinutím horečného úsilí 

o to, aby donutila český stát, nechce-li po platném právu církevním vydat Husa 

na popravu sám, aby jej vydal aspoň do ciziny na soud, o jehož výsledku nebylo 

arci pochybnosti. Celá takřka Evropa byla vskutku za tím účelem rozhýbána 

a provedla také opravdu na pražský dvůr nátlak, aby Husa přiměl k odchodu 

za hranice, za nimiž pozbude naráz ochrany, jakou mu byl český stát. Když církev 

pohrozila, že jinak bude proti Čechám, že chrání zločince-kacíře, vyhlášena vy

hlazovací výprava křižácká, přiměl přední ministr královský M. Jana, aby se 

vydal na soud právě svolaného kostnického k0l!Q!ly,.. Husovi vymožen na cestu 

ochranný glejt a dán i průvod, ale to nezabránilo, aby byl uvržen do vězení, jak
mile přibyl do Kostnice. Jeho osud byl zpečetěn. 

Sebe ráznější zakročení hlavy českého státu nebylo by již Husovi zachránilo život. 

Václav IV. nehnul však pro něho ani prstem a přímluvy českomoravské šlechty 

dovedly Husovi nanejvýše vymoci~~~jnt tis1ec4 před celým koncilem. Život 

mohl si zachránit M. Jan jediné sám: slavnostním popřením všeho, zač bojoval. 

Tu by byl vyvázl doživotním uvězněním v cizině. Dal před tím přednost čestné, 

třeba potupné smrti. 

Upálení Husa neukončilo však zápas o jeho dílo a o nové poslání, jaké určoval 

českému státu. Pokračuje dále a do několika let se z něho zrodí stát husitské 

revoluce . 

. Hned proslulÝ--Erotest českollloIilVské i slezské šlecht):" proti Hus~~_.stal 

se zakládací listinou branného svazu na ochranu Husova odkazu. Clenové se zavá

zali hájit svobody kázání a pověřili pražskou universitu, aby bděla nad udržením 

kázně. Svazu připadla i organisace vzpoury politické, kterou učinilo nezbytnou 

to, že dědicem trůnu po stárnoucím Václavu IV. byl jeho bratr Zikmun..,!L okázalý 

nepřítel všeho husitského. Okamžik rozhodnutí, nastalý potom (1419) s královým 

skonem, svazem arci otřásl. Vysoká šlechta zběhla téměř úplně do tábora nového 

krále. Státníci svazu vyrovnali však tuto ztrátu pronikavou demokratisací svazu, 

která se stala vzorem i pro zrevolucionování ústavy českého státu. 

Učinili to tím že otevřeli svaz městům. Původně německá, 4ódr:ě se v poslední 
'-~ ~ 

době počeštila~"y'p J ~h~13i..:t~~La.. Nedávná válka občanská ukázala neobyčejnou 
sílu~·~b"~ť co město tO~~Y!!.Q.st. Platná ústava nepřiznává jim nicméně 

.~e.' •• ~~~-"~.~~ 

nižádných práv politických: na zemském sněmu není pro ně dosud trvalého 

místa, ze zemských úřadů jsou měšťané vyloučeni. Právem revoluce stávají se 

však nyní ~ěs~.~e~~!~.~Y,~ .. ~~!! .. ~.!élI-.~~, a když si jeho sjezdy dohudou moci 
sněmů, vstupují tím i na sněm. Válka na obranu Husova odkazu stává se tím 

zároveň i bojem za vítězství demokracie v řádech a ústavě českého státu. 

I vlastní náboženský program revoluce, sl~:y~tyři pr~žské ar1,.ik.ul..j:, obsahoval 

hojně živlů, přispívajících k zesílení a zdemokratisování českého státu. V duchu 

Husově i protestu do Kostnice žádá nejprve zásadně svobodu slova božího pro 

husitské kazatele. Žádá dále demokratickou. rovnost v přijímání nejdůležitější 
svátosti obnovou kalicha, který církev obmezila ponenáhlu pouze na kněze a tím 

je vyvýšil~" nad l~iky. Třetí, nejpřevratnějŠÍ artikul žádá.~~ovení apoštolské 5j 
~hudo~y!~~~.§!y~a vyvlastněním nesmírných statků církevních. Zádá konečně, aby 

sá~"itát bděl n~5LveřoŮ~Q~.....!!!ravností a stí~l veřejDi . .hňc.h~, nezastavuje se před 
výsadami duchovenstva, podle nichž směl být kněz souzen pouze duchovními. 

Program shrnuje a domýšlí H1!~~~!.~.~~~~'?!!kv~. č~té a nepos,kYfJ1,ěJlé.J jeho sen 
o státě, který spatřuje své poslání v obraně a zákona boží4~, o státě, 

jehož svrchovaným panovníkem by byl sám Bůh. Bojovníci husitské revoluce se 

tím stali bojoy~1!!.!Y božími a z~konajeho, lid husitského státu lidem božím a vy~ 

konavatelem božích rozkazů, představitelem svrchovaného Boha svrchovaný lid. 

Vítězství myšlenky o svrchovanosti lidu v husitském této přední zásady 

moderní demok.racie, v níž všecka moc ve státě vychází z lidu, bylo značně při

praveno již Husem. Jeho knížky o svatokupectví rozvinuly již se značnou proni-
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kavostí přední zásadu myšlenky o svrchovanosti lidu ve státě, totiž zásadu, že 

církevní hodnostáři nemají hýti jmenováni, nýhl"Ž vycházeti z volhy, a to dokonce 

z volhy lidu. Revolučnost myšlenky vyšlehla však teprve, když husitský převrat 

stvořil situaci, v níž hylo možno uskutečnit konečné domyšlení této revoluční zá

sady, totiž úplné odtl"Žení od církve, a to volhou hiskupa, jenž hy se stal hlavou 

~~~~!ll, nezávislé národní církve. Tím teprve hyla hyhý~-;J; plně pojištěna s;'ohod; 
slova hožího, žádaná prvým artikulem pražským. Převratný ten plán se ohjevil 

hned na počátku revoluce, ale k jeho provedení nalezli odvahu pouze TáhoE~ Stali 
se tím aspoň vzorem hratrské. A však i valný sněm české koruny provedl 

nakonec (1435) v duchu této zásady svémocnou, dosavadní právo zvracející volbu 

arcihiskupa Jana Rokycany, a její obrana se opírá o důvody prvního hlasatele 

svrchovanosti lidu ve státě ~M~~~i!~~2:_:rl!~QYY, 
Dalekosáhlé proniknutí myšlenky o",suverenitě lidu vyniká také z projevu, jímž 

y avřine~~,~~ov~,_Qdů~?dňuje (1420)~e-ní krále Zikmunda revolucí. Z~~"~:'l:~<!_ 
není král boží, zní vrcholný důvod Vavřincovy znamenité invektivy, nýbrž je 

,;e.2,h~!ll g;flv;rže~~~~2,.,~~r~~,,~aul,;nehoť se neustále protiví příkazům Páně. Vavřinec 
odsuzuje krále jménem koruny království českého, jménem představitelů a nositelů 

státní svrchovanosti; odsuzuje ho jako zjevného lupiče důstojnosti České kor.uny, 

jako,uchvatitele její slávy, jako mrhače jejího majetku a vášnivého záhuhce jejích 

dětí. A nositeli státní svrchovanosti jsou Vavřincovi ~~devš~~měst~ na prvém 
místě Praha, prvorozená dcera České koruny. Ti jediní smějí propůjčit hodnost 

královskou. České hyl tupaplněnu!,~vo!~čním ohsahem. 
Ani na Táhoře, v druhém, demokratičtějším ohnisku revoluce, se však myšlenka 

svrchovanosti lidu ve státě nerozvila plně,. až do konečného důsledku, až k poža

davku repuhliky. Ozvalo se tu sice opětovně yolánLp(j:repu:iJli<::&, jejímž přesvěd

čeným stoupencem je největší z táhorských spisovatelů p~!!.. {:h~!čic1ú. Avšak 
politické ohledy zakřikly vždy tyto hlasy, sotva se ozvaly, i když bezděky, po 

rozhití opětovných pokusů o získání krále v cizině, jenž hy přisáhl na program 

revoluce, potrvalo v zemi ve skutečnosti zříze.l1Í repll})li!<~~~~f:! Uprostřed hoje 
na život a na smrt, jenž volal velitelsky po tvrdé kázni a ruce, nehylo půdy pro 

myšlenku repuhliky. Husitská demokracie se rodila v těžkých holestech často až 

zoufalé války a neužila vůhec klidu a pokoje, na jehož pohodě by hyla mohla 

zapustit kořeny a uzrát. Její tvůrcové ji stavěli doslovně s mečem v ruce, a než 

ji mohli dohudovat, hyly síly národa i státu vyčerpány. 

Neméně než I!itY~!ci!i,~~.~tP'~~~~,~,ti~~~~ýc_h~p~!tavila církev, uskutečňujíc dávnou 
hrozhu, do pole, ahy vyvrátila husitský stát a vyhladila z kořenů Husovo dílo. 

Organisátoři těchto křižáckých výprav, zvláštní nunciové, agitovali pro ně po celé 

Evropě, hlásajíce, že jinak zahyne všecka křesťanská kultura, a zdůrazňujíce 

hlavně převratnost demokratických hesel a řádů husitské revoluce. S počátku se 

zdálo skutečně, že revoluce utone v ohčanské válce a že ~i!c .. .IX~.2.~oll ~Je~4tll, 

.' k ronikavému demokratisování ústavy vehnaly cele 
kterou třídní zájmy 1 odpor p d'k byla J' edinou záchranou státu 

.. k k ále V oJ' enská 1 tatura 
do táhora ClI' ve ar. v d ,,, Žižka provedli nicméně stát, 

o • S"t P • revoluce pre eVSIID.. .:+ 
v osudové SItuaCI. ~~E:~~---' '1řó;ší houří: potlačili výhuch 

v , v h sil hez pohromy touto neJ 
třeha s napetlm vsec , v eném z úzkostí nejzoufa-

il
' o v v očekávání konce sveta, zroZ 

fanatického ch lasmu, )enz .. b o Vl ht v která se zkompromitovala 
I hl' sil vyhlazovam OJ 8 ec e, 

lejší chvíle revo uce, vy a ...... a půdě monarchie získali 
. d d dami a rozhodnym setrvarum n 

opětovnýDll o pa Y a zra, v kP šlechtě Avšak marnost ~ 
v I e i čestné muze ve vrso . e .:. - -

Ponenáhlu P!"2.~":y~~g:::~·c~ " .. t'lení revolučních ~~.~ ••••••• c ••• ,;,., ••••• ,···· I k v h hylo dovoll] o zakotvem a us a 
kusů o získání krale z ~.~.~ coz y .." ... d" la o ětovně v sázku 
----.,----.' ... --------.-- t"tnickým tlm usihm, ava p 
řádů, otřásala znovU a znoVU s a t 'la si nakonec smířit se 
všechny těžce dohyté výhoje a zisky revoluce a, vynu dl t o 

v .. oluci nenávidícího Zlkmun a na run. 
s návratem verolomneho a rev v op odařilo vyhojovat aspoň 

.. nez se Jl p .. 
A dvanact let . , , .. I " 'mprogramu náboženskem. 

, .. ' .... .. v jnou dIskUSI o svem revo ucm v 

zaháJem Jednam o mll' vere ., fl" • akékoli 'ednání o mír s husity zásadne, 
Do té dohy zavrhovala Za]lste mrkev. J '.. oJ.. "I k Revoluce vy-

v" v ' k rozumu přivedou Jedme hruzy a utrapy va e . . 
ProhlasuJlc, ze Je il '''t'O vý'pravu křižáckou, Jakou 

v h ' t' že poraz a neJve Sl 
bojovala tento úspec nejen lm, "v d v, t'm že se zmocnila rozhodují-

d h ~"dit nýhrz pre eVSlm I , 
církev dokázala k Y s l'omaz , "k"'h t hla na sebe všecku moc v něm, 

. "d" t 'ho státu ces e o a s r 
cích pOSlC pre prevra ove P k l'chem vlál neJ' en ve starých ze-

'I . rapo!' s a 1 o zakotVl a 1 na v' h'h' dolního an , evnostech LuzlCe. ~~ o .. !.._-,,--,----
mích české koruny, v P.,""c,_ .. _. __ ~ Žižkovi největšího 

k B 1 t hlavně dílo kneze Ž°.., Slovens a. yo o , Ok k ču'icí v duchu lZ-
-_-_ .• ;;~, .. -->. • p 1 dílo státnické jeho pohtl y, po ra J " 
státmka husltske revo uce, vv" d ik o doma i za hramceDll 

v . p d dl v t vně spojit k úspesnym po n um v " 

kove, ktera ove a o;e o ,. uhlik které představovaly revoluci: ._pr~_~~.!y, 
všechn'y tři. sv~,~.~~~~~~.!y~I:t,.!.~P~ .. , .. ,~~ o v v' h cl' lomat hasHej-,-_.~--'~ -,.,,_.~-~~~. . . k . d "" mír Jez prlvedlo do Pra y IP Y 
táhorský a sirotčí. Avša Je nam o, v v I vit útok na Tá-
_~~'~--'_.,_.- v''' v hlavním meste revoluce, 15m u 
ského koncilu a umoznilo JIm tu, v .. v míru podkopaly nakonec 

'k v' I" touha vycerpane zeme po , 
hory a SITot y, a Zlvena hY k "lku jež~oL!P-!!.!l~_~~odzhro. 
státnické dílo Prokopovo a rozpout~~y o cans ou va, " '1' k~m- aktát. 

• v " hl v prlJmout kompromlsm DllP .. ,.--
J
'na revolUCI tak, ze Jl nez y o nez ~--.. . ..... I .. I ného u:?!.nám 

" ' Jihlavě r. 1436 dosahla revo uce yy§QY--.. -----·---
K. omnakt~, podepsanyml v ~-' ... ' 1" '---'" k .. mlc"ky pak I' uznání neJ'většího 
__ .1:', .. ---- o uce Cll' Vl 
ka1i~~~, h~jov~ého toho praporu re:

otiž 
' vlast~ění církevníc~_~!~!!",- kterým 

v tu Jaky revoluce provedla,"'!:i_._ ... _-~,~-~ Vl h v t 
prevra , o statky se .pg4,€3hJ~::;-~~ ... J: .. §c,-§Lm~S--)[, 

moc círk:: ve ,.. o' ozdě'ší roz';;~h';~ozkvět, Zato se revoluce 
která na nich zalozila vehky svuJ .. p.. v], "h h ", hů a třeha jen zatím, i uznání 

d v vadavku trestam vereJnyc nc , 
vzdala v po state poz .. R k an a tím dovršení a zahezpečení samo-
svémocně zvoleného armhlskuya °mY:kt~tech nahyla velké listiny svohod. 

statnosti husitsk~ ~Í~~v~: ktera v ko k~u ila státu požehnání pokoje, veliký ústup 
Byly to velké ohetl, Jlmlz revoluce V! "~kd ž musila mnoho ustoupit i církev. 
od programu náboženského sebeurcem, 1 Y 

59 



60 

Círk~v poklád~la všv~k ~vo~_smlouvu jihl~~~!'=5 za pouhé příměří a smířila 
~e s us:up~y predevslm nadějí, že za příhodnější situace zápas obnoví-; vítězství 

okona. Zapas ten byl ovšem neodvratný, smír mezi revolucí a církví byl nem v ~ 
Av" k d # k ozny. 

v sa o zapasu, terý potom ar ci vypukl skutečně, vcházel český stát " 
vsecky kruté ztráty životů i statků zesíleny~ a vy b . ~ 1--' . ..:... ,pres.e. b '. . z rOjeny revo UCl a zeJmena Jí 
v; o~ovano~ d~~okratisací ústavy tak, že se teprve po dvou stoletích podař' 
mrkVI a novym Jejím pomocníkům vyvrátit zák!;d -y' na ni~hi~sky' t:t bdI 

1
. # ".. h . 's a vy U Om 

va I statmm uSltské revoluce. 

F. M. BARTOŠ 

LITERATURA. Vl. Kybal, Hus jako politik (Droh. s is histor a ollt v 

nalism (O Husa a o Husovi. 1935). _ K Kro+" N' P Y ". ".' . P : y1930). - F. M. Bartos, Husův nacio. 
Právní dějin z ' k y, '"J ta, arodnostm vyvoJ zem! ceskoslovenských. 1934. - J. Kapras 
a jeho doba YI e~~7 orui :k~ II., v 1913. - Fr. Bezold, K dějinám husitství (překl.), 1904. -'- J os. Pekař, Žižk~ 
1932) T

: v H" . . -: .... artos, Manifesty m. Prahy z dohy husitské (Shor. pnsp. k děJ'. m. Prahy' VII 
. - yz, USltstVl a CIzma 1931 K H K ' " XV., 1915.) , . - . enner, nauce o státu a církvi v Čechách. (Shor. věd práv. a stát. 

16. března 1462 v Římě v domě kardinála Bessaeriona prohlásil 

český kancléř Prokop z Rabštejna: 

"Poctivý otče! Jakož otec nejsvětější [Pius II.] a kardinálové dotý-

kali, že pán náš král [Jiří] opovrhá procesí kostela Pražského [roz. 

katolická] i chodí za Rokycanú: nechtějte sobě toho tak bráti, byť on 

to činil z potupy, ale někdy bývá tuto a někdy ondeno; anbrž při vět

ších svátciech viece bývá nahoře [na hradě, u sv. Víta]. A jakož viete, 

že dvój jest lid v Čechách a král náš jest pán obého 

lida, musí oboje snášeti; nebo přidržel-li by se jedné strany 

a jé nakládal, strach jest, by se mu druhá neprotivila." 

Archiv český VIII. 324. 

Idea česl~ého státu za Jiřího z Poděbrad 
(1458-1471) 

Husitství přineslo novotu stejně zajímavou, jako pro další osudy českého národa 

i státu významnou: byl-li Eředtím český stát smíšeným národnostn~ husitství 

byl smíšeným i nábožensky. Němectví sice bylo tu vlastním základem katolictví, 

avšak-nikoli výlučně, neb~ť vedle německé menšiny v Čechách i na Moravě a vedle 

německé většiny v ostatních zemích ve dlej šÍch se ke katolíkům též hlásil značný 
počet českého obyvatelstva ve vlastních zemích českých i slovanské obyvatelstvo 

v Slezsku a Lužicích. Po ohojí stránce, národnostní i náhoženské, nastala 2. března 
1458 doha rozhodující volhou Jiříka z Poděbrad, jíž vzniklo z~árQ.y~i!~~e~~.é!.1:~-
}ovství národní i husitské: poměr češství i husitství k němectví i katolictví, 

když po pfedchá~erfCichp;novnících v podstatě německých i katolických vstoupil 

v Jiříkovi na trůn Čech a utrakvista, nabyl významu netušeného; neŠlo jen o to, 
'$i.... ' -........,-..-. .. 

že tím bylo husitství se svým národně českým základem podepřeno, nýbrž se tak 

vyskytly i možnosti dalšího rozv~j~~oP:Y_J:!Ítř i nav_enek, jež se týkaly i nábo

ženské povahy celého státu českého. 
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Zákonnou základnou husitství sice již byla od r. 1436 kompaktáta, jimiž vedle 

kalicha byly od církve římské alespoň částečně potvrzovány i jiné přední poža

davky husitské a jež tak podstatně přispěla k obnově rozrušeného dlouhou válkou 

státu lucemburského. Než základ tento byl dosti vratký, protože jeho trvalost 

se zdála pochybnou povážlivým poměrem, jaký k němu zaujala nejen církev řím

ská, pokládajíc kompaktáta za povolení dočasné, platné jen pro současníky 

úmluv, nýbrž i královští přechůdci Jiříkovi a čeští stavové katoličtí: první, ač je 

k zachovávání kompaktát vázaly jejich korunovační přísahy, jevili o ně zájem 

spíše jen formální, ohledem k utrakvistům vynucený,. nežli skutečný; druzí přes to, 

že kompaktáta ~yla zákonem zemským a že o ně bylo již před volbou Jiříkovou 

několikráte jednáno jménem celého království, později již prohlašovali, že jim 

nepřísluší o ně pečovati jako o věc čistě utrakvistickou, a to tím spíše, když 

!. 1462 Pius II. kompaktáta zrušil. 

Naproti tomu Jiřík pevně trval na jejich platnosti jako ~~19uvL~. cí!kvi!ímsk~~ 
kterou církev sama, iednostranně, zrušiti nemůže, il!!ko zá~a zemského. Jemu 

byla kompaktáta vlastním pilířem jeho postavení jako krále lidu", utra

kvistů i katolíků, podporou, s níž stál i padal. Jejich zachování i uznání sloužila 

jeho obdivuhodná politika zahraniční, při vší měnlivosti svých plánů, překvapu

jících doma i v široké veřejnosti evropské, stále důsledně směřující k tomuto 

velikému cíli; její skvělou průvodkyní pak byla jeho politika vnitřní, v níž král 

utrakvista, byť i stále zůstával věren svému náboženskému přesvědčení, tak ná

zorně svou spravedlností a věcnou nepředpojatostí ukazoval, jak je možno kom

paktáta v praxi uplatňovati a vládnouti jak~~~!!.~~bou stran. :;rento zE~,~()b 
.vlády, jenž se tak vhodně a prozíravě vyrovnával s novým obtížným problémem 
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dvojvěří, ponechávaje cestu klidnému vývoji bez násilného zasahování ve prospěch 

té neb oné strany, pok.!~~_~L~!M i budoucnosti, 
shodný i se životními zájmy jeho vlastní strany, utrakvismu. 

Sotva možno Jiříkovi vytýkati, že tato jeho snášeHvost zůstala jen relativní, ne

yzta!!}ljí~~,!t.!le_<l~L na v).:znání třetí, na Jednotu bratrskou, jíž teprve bylo ti;ha 
si zákonné uznání své existence vymoci, až smíří své zásvětné ideály s konkretní 

skutečností: zatím bylo jí snášeti persekuci i husitského krále, ani ne tak z jeho 

přesvědčení náboženského, jako spí~e ohledÚn:e()~itický~h, jež ~náI~iY.C?,~~!,~,k~to,: 
třetímu 

Není pochyby, že utrakvismus, moha se při svých spravedlivých nárocích spolé

hati u krále na ochranu i podporu, měl před sebou, jako národní většina v hlavních 

zemích korunních, slibnější a klidnější budoucnost; při tom, zvláště kdyby hyla 

pro něj příznivě rozřešena vleklá a zdánlivě bezvýhledná 2!ázka arci~}skupská, 
s níž hyl a úzce spojena dosavadní ohtíž se svěcením kněžstva, nemusily mu již 

vaditi ani nedostatky organisační. A další vývoj českého rozkolu náboženského, 

tak povážlivého pro menší národ uprostřed katolické Evropy, ruohl za takových 

okolností ztratiti tím spíše nebezpečné ostří, když nechybělo ani nadějí, že utra

kvismus nezůstane omezen na své české prostředí a že si otevře cestu, ne-li hned 
větší měrou mezi Němce samé, tedy alespoň mezi slovanské obyvatelstvo němec
kých zemí vedlejších, jak se toho již ukazovaly některé známky. 
Jestliže se takto, náhožensky, posílením a případným rozšířením utrakvismu, 

dostavovala možnostvět~~~Q __ 1!Q~,~št~!!lstátu českého, podobné možnosti slibovala 

C nár_9d~~~,!~i~~~'jilíkova. I zde byl Jiřík opravdu ~u~le~,~~:Y~J):1o l~«!~ __ 
Čechů i Němců, nikdy a nijak nezapíraje svého národního základu. Nelze u něho 
~mluviti o úmyslných tendencích počešťovacích, které hy byly programově na 

újmu němectví. V okolí i ve službách Jiříkových najdeme ~ch~né a významné zá-/ 
S!upce obou nár~edních místech. Tomuto stavu věcí neodporovala ani 

;kutečnost, že právě účast českých úředníků a vojáků ve správě zemí vedlejších 

zesilovala jednotu státní, a to v českém smyslu: důvody toho nehyly povahy národ
nostní, nýbrž politické. Jinak sluší tu především zdůrazniti přirozenou gravitační 
sílu češstvÍ, zmohutnělého oprávněným sebevědomím z vítězství husitských i z poli

tických a diplomatických úspěchů Jiříkových, které k sobě vábilo i mnohé přísluš
níky cizÍ. S tím bylo v přímé souvislosti i současné pronikání českého práva v Hor

ním Slezsku. Tak tedy i po té stránce fakticky, vahou samých poměrů, rostly vy

hlídky češstvÍ, národní i politické, a s tím zároveň i vyhlídky českého státu, že 

bude českým již nejen jménem a povahou hlavních svých zemí, nýbrž i ve svém 

celku. Idea českého národníhQ_J~rál~.E!~~~dlivého ke~:Yí~_,!,:~!Qgi!J:P-,,_Jle= 
mohla při mohutném mocenském rozmachu Jiříkově zůstati hez těchto význam-

ných důsledků pro rostoucí českost celého státu. 
Bylo již dotčeno, že tento vzrůst českého rázu státu českého nehyl jen omezen 

na jeho jednotlivé územní složky, nýhrž že hyl ve spojení i s utužováním svazků, 
které z nich dohromady tvořily stát jednotný. Jiřík, usilllj~~,:!~!~Lj~~~~!,~O§! 
státu českého, jehož obnova po válce husitské (Lužice, léna zahraniční) byla 

'z poc!'statnéČásti jeho dílem, které se mu podařilo zachrániti i proti nebezpečí 
nového rozkladu po volbě z r. 1458 - ~LI',~~E§!~_QY~~!~,m,lill~Jllllh_ur.k:ů-~řede~& 
vším Karla ovšem v duchu dalšího vývoje svým způsobem. I za něho sice byl 

vlastně ~~~!ý,~:tá! (jak hylo výrazně vyznačeno od právního historika Boh. Riegra) 

_,§oustátím státních fr~KI:!!~J!J::ll., ježto každá země korunní se většinou podobala 

státu zvláštnímu a ježto ~~dI!.~!!E!!!!"I>,Q!!!~ll.!J)J:L!~f~!!,~~-~anovníUámf Ale 
Jiřík, i když v poměru k tomuto kombinovanému útvaru jinak zachovával starší 

tradice lucemburské, přcce podle možností při tom t~,na§J:!l:poy?:L~~st.y __ !tOv.,é.. 
Jestliže za Lucemhurků bylo ještě v duchu práva lenního užíváno k utužení 

korunního příslušenství jednotlivých zemí for~yJ_~!l!1l_j!lk2!E-~ace, r. 14íi4-Již 
Jiřík, obnovuje právní sE~i~!!LM2!?:yy-~k!~1Q.Y§!YÍm--~-~skýI!,l_, místo této formy 
užil způsohu jiného, ji~~i i vyšel vstříc moravskému sehevědomí, těžce nesoucímu, 

Že jsou Mora;;-ci pokládáni za m~my koruny české: prostě ~jednotil M~!?:y~ 
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_ s Čechami jako složku s nimi rovnocennou a tak již budoucnosti naznačoval novou 

~~stu vývojovou, na níž, kdyby se bylo setrvalo ve směru jeho znamenitého po

~mu, bylo by muselo dojíti i k dalším důsledkům, plynoucím z toho pro větší 
Jednotnost státní. Pojem českého státu, "koruny království českého'" jako zvlášt
ního subjektu právního, nadřízeného oběma dualistickým složkám ústavním králi 
• o ' 

I stavum, pojem, jenž se již silněji vžil v éře lucemburské, nabýval tak hlubšího 

~hsahu, při čemž by byl důsledně rozsah dotčené složky stavovské vztažen nejen, 

1 ak tomu bylo za války husitské i po ní, na stavy vlastního království českého, 
na všech zemí korunních vůbec. 

Toto charakteristické pojmové zúžení složky stavovské nebylo bez příslušného vý

znamu symbolického, souvislého s národním rázem státu českého. Nebyla to jen 

věc české osobivcsti, nýbrž bylo to právo, zakládající se v těžké povinnosti. 

§tavové čeští hyli vedle králů hll:!Y!!imi z~kladate1i i uchovavateli českého stát1,l, 

~. ~roto si též ne bezdůvodně činili nárok na rozhodující v něm vliv, v němž s~e
rih se stavy ostatními i s králi, leckdy, v dobách bezvládí nebo poklesu mocí krá

lovské) stavíce se dokonce i na místo krále. Bylo to i výmluvným znamením pro 

d~lekou budoucnost, aby se vlastní, čeští zástupci ohnoveného státu, i když ne

zustanou výlučnými držiteli rozhodující moci, nevzdávali nároku na vedení, draze 

vykoupeného těžkou, odpovědnou povinností, spojenou s obnovou státu i s jeho 
dalším uchováváním. 

Tradiční souvislost se státoprávními snahami lucemburskými ještě patrněji nežli 

při úsilí o jednotnost státní lze u Jiříka pozorovati při ohraně nezávislosti státního 

dědictví lucemburského v jeho nové podobě proti vnějším náro.kům cizím, které 

i v době jeho mohly, jako dříve, přicházeti s dvojí strany: 2Q ři~~L~~!!Le~<?k~"a od 

~ve říms~~. I to patřilo k ideovému programu budoucnosti, že obnovený český 
stat se svým zvýšeným rázem národním i v nové podobě království husitského 

z~ujme v katolické Evropě místo, příslušné jeho mocenské váze, aby mohlo svých 

vecech rozhodovati sám, suverénně. Byl to nejen výraz českého sebevědomí, nýbrž 

byla to i potřeba, ne tak proti stínové již říši německé, jako s~e ~roti nároko-
~~~r"~Režs~é, hledící se právě uplatniti proti husitskému králo';;~vi-:·'-~"·_-'--"'-
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Za hlubokého úpadku moci říšské i za výhodných okolností časových bylo Jiříkovi 
uSE-~dE-ěno--p_<?~~?"4:)~'C~~~~~~"~,~?pách Karla IV. a ještě více uvolniti svazk;-~;áto
právní mezi českým státem a Říší a snížiti české povinnosti k Říši na úroveň více 

méně jen formální tak, aby, jako leckdy za jeho předchůdců, Čechám z tohoto 

poměru plynulo více výhod než povinností. On sice r. 1459 ještě přijal od císaře 
léno, jednaje v souhlase se starou tradicí státoprávní, avšak jinak se bedlivě a ener

gicky přičiňoval, aby české nezávislosti vůči Říši nijak nezadal, ať šlo o kom

petenci soudní neho správní. Pokud pak šlo o vlastní poměr lenní, slyšíme již od 

Jiříka, že české manstyí říšské má vztah jen osobm ,pQll~~,kJ!frull!J~,urfiřtskému. 
Ar. 1470 mohl Jiřík již hroziti, že přerve toto slabé pouto k Říši doc~ a ';;~k~e 

se vůhec z říšského svazku. Mohl tak učiniti, dobře věda, že mu z Říše, územně roz

tříštěné, jejíž knížata dhali více svých zájmů a prospěchů nežli nejnaléhavějších 

výzev církevních, nehezpečí nehrozÍ. 
Než i na samé straně církevní pozbývaly i nejsilnější hrozby a klatby proti Jiříkovi 

své naléhavosti, pokud papež nemohl počítati se zvláštními zájmy jeho ostatních 

sousedů, které by se staly služebným nástrojem kuriálních účelů. K sousedům těm 
se obracely obrany Jiříkovy, dovolávajíce se při odporu proti kurii jejich smyslu 

pro nutnost rozlišení sféry církevní a světské. Když :pae~~_~:u!~ r. 1~~2 ko~pak~,~!~ 
když se vyzývavě mísil do jeho záležitostí svět"Ských, ujímaje se rebelů proti 

němu, a když posléze naň na konci r. 1466 vyřkl klat:l?.p-~P!E:i:l11ásiljejz~~~~Y~1J~ 
trůnu, nemohl ~@jI~;i~~~;~ž~~o~~!i~~~Ei~~~!!~,ii~~iě~!It~o krokl! a.o:z:::á::;s::a::d::n:;;ě~::;;:.J~~::::;::-~,"_,"'"" 
~~~i"~~"?:~nost papežského:r9:l:hgQQY§w y.," ohorl!"~yěts~ém. Byť i k tomu došel 
z nouze chvíle a nikoli z pohnutek zásadních a třebas tento charakter má i nej-

památněj ší prostředek jeho zápasu s kurií, jeho clá~y~1~k~l!o2"~P<?~~!!~"tá:!;.ftJfjesť a1!:
ských v čele s Francií, přece nutno Jiříkovi přičísti zásluhu, že otázka zesvětštění 

živ~t;"p~liti~kéh~~~';~=-mocně hnula kupředu. 
A jestliže se takto království Jiříkovo kromě dotčených již vztahů k nej~ 

životnějším zájmům českým, národním i náboženským, stalo i JL~~Q~!~:y!telem , 
zlaicisování ,a .YY]:;~Y~J!Í2jy~iyf! .. ~!!k~Ym9h~_lze mu přidati 

ještě jedno významné epitheton, které má pro budoucnost význam ideální směr~ 
nice, i při nutném zase jeho omezení relativností a dobovou podmíněností: bylo 

sice přehnáno, mluvilo-li se o demokratičnosti''i"J!qY,}i!~o~ale přece je možno 

ji charakterisovati jako lidovější, než byly vlády jeho předchůdců i nástupců, 
a to tak, že se ve správném pochopení potřeh času stavovskému 

_e.g,?~.sIl1.u o o a města. Jak to bylo důIežito i jak toho 

hylo potřehí, je patrno nejlépe z toho, že se odpor mocného katolického panstva 

v zemi, v níž se rozhodovalo o osudech celé koruny, v Čechách., stal úskalím, 

o nějž se nejvydatněji opřel útok papežský: bez odporu panskéll~.Ero!LJ}!,íkoyJ 
~,~"'="""~="'-",..",.."~""'~-=""',.,"',-'""~,,."~-«'~=""'=='''~ 

se kurie odvážila rozhodnut.!. a bez něho by bylo sotva došlo 

i k nějaké úspěšnější akci Uherského, na němž posléze záležel výsledek 

nové války husitské. 
Než i tak, jak již naznačovaly okolnosti na počátku r. 1471, bylo by se snad Jiří

kovi přece podařilo ovládnouti všecky síly nepřátelské, kdyby se mu bylo jen 

dostalo více času a kdyby ho třin~ctilet~ vládě nell_?~yátila ~!!l:!:~~ To bylo 
pak i osudem ideí, které jí byly vtištěny a které mohly býti za dalších, klidnějších 

a plodnějších let Jiříkova kralování utvrzeny i rozvinuty. Jiř~~,."_~!~~".z.achránil 
existenci utrakvis~~, ale nemohl již mu zabezpečiti i další příznivé podmínky 

vývojové. 

A ~~, jako pomíjivý 

silnějšího, jednotnějšího státu, 

5 

záblesk, J;láro4.!!!. králoyství; zašly možnosti 

schopného stejně čeliti všem nehezpečím 
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vnějším, ať se strany světské neho církevní, jako udržovati v příslušných hrani

cích ~tav~:sk! ~goismus, zůstávajíce jen vzpomínkou. kterou se další generace, 
hohuzel, JIZ vestl nedaly. 

RUDOLF URBÁNEK 

~::!:::é~~~li!.o~~~~ger, Doslov ~ promoční řeči ~edřic~a Lohkowicze .,Generální sněmy české v době 
str 66 d • k b Fr cl v;;a Hlasu naroda VI., 1903) 1 dohre zdání ve spise ,,0 král. hradě Pražském" (1907) 

. . a ., o. Le er, orona regni Bohemiae (Shorník věd právních a státních IX X 
Státoprávní poměr Moravy k nši Německ' k k v Č k' v v .,. a .); Jan. Kapras, 

414 e a e orune es e ve stredoveku (Časopis Musea král Čes 1907 
str. a d.); Rud. Urbán.ek, Dvě studie o době poděhradské (1929) str. 10 a d. . . 

Na svou víru katolickou a slovem královským a kníže.cím slibujeme, 

že od této hodiny a dne na příště zachováme a budeme projevovati na

vzájem bratrství čisté, pravé a jasné, a že nesáhneme vzájemně ke 

zbraním pro žádné obrany, žaloby anebo příčiny, ani nedopustíme, 

aby kdokoliv naším jménem k nim sáhl, ale že spíše budeme podle 

smyslu a obsahu dále psaných ustanovení brániti jeden druhého 

proti každému člověku, který by nás nebo kohokoliv z nás skutečně 

a bez příčiny zákonné nepřátelsky se snažil napadnouti. 

Ze stanov mírového spolku Jiřího z Poděbrad, 
čl. 1. (ed. Schwi'zky). 

Mírové snahy krále Jiřího z Poděbrad 

Zahraniční politika starého českého státu hyla od počátku velmi těžká, poněvadž 
v důsledku polohy státu dotýkala se základních otázek politiky středoevropské, 

representované v staré dohě hlavně papežem a císařem. Na jejich odpor narazili 
zvláště Přemysl II. a Václav při hudování prvních českých států velkého roz
sahu. Císař hyl proti českému státu, poněvadž vznik mocného státu na východě, 

třeha~ lenním-~;~;k~~~~Riií-~p~j;~ého, ~~"~~~~~_~~!"~_~ .. Il"eI:.~~Pť?~~:q§:tyi.~rD~.~~_" 
R~ž "~.:,~~~:.~~.~~~~!_Y_~._~~:'~"~!1!-.~~~~"~_~~t~_~Ě~zpečenství P:n~ . svůj . dos~~~~ 
y ...... Německu, v Polsku a v Uhrách. Za ohou prvních Lucemburků, Jana a Karla, 
tyto nepříznivé vlivy sice na čas přestaly, úpadkem vlivu papežského ve střední 
Evropě vůhec a spojením císařské koruny s královskou českou za Karla IV.; za 

válek husitských však oživly zase neohyčejnou měrou. Třebas pak v té době moc 
císařská již valem klesala, moc papežská stále doléhala na život českého státu a 

jeho obyvatelstva. 
Husité hyli si toho plně vědomi a proto husitský král Jiří z Poděhrad snažil se 
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nalézti vhodné prostředky, aby zasahování papežské do vlády světské obmezil, 

ne-li dokonce vyloučil. Zpevnil proto nejprve stát český uvnitř, povznesl jej vnitř

ním pořádkem a opředl sítí smluv se sousedy, které zaručovaly státu pokojný 

vývoj a obyvatelstvu klid a blahobyt. Stal se takto vládcem státu silného uvnitř 

i pano vníkem významným pro celou střední Evropu, který rozhodoval a rovnal 

spory sousedních států, :~s~huj~ ___ t~~ do .. ~()_?~.?!.~_~!_~_"t~kého a rareže, kteří 
podobná oprávnění považovali za svá, se o středověkou theorii o 

štítech, podle které jim byla dána nejvyšší moc na světě křesťanském od samého 
~="".~"""","" .. """" 

hoha. 

Konečně pak učinil král Jiří, který státnickým rozhledem a vysokou duševní 

úrovní vynikal nad současné panovníky a v jehož myšlenkách najdeme mnohé 

jádro připomínající moderní dohu, význačný pokus, aby světskou vládu v Evropě 

zhavil vůhec dosavadní nadvlády Říma, ji osamostatnil, dal jediné jí do ruky 

řízení věcí státních, dosavadní theorii o duchovním a svět-

~~ a současně .. odň~L~__ říze_ní ved~:ní válek tureckých, ze kterých měla se 
státi již tehdy ~vro~, jak se tomu stalo teprve mnohem a mnohem později. 

Sloužil k tomu geniálně nahozený r:;::::.;s!p:.::o:::-l~k::u~~~_:::'~~~;~L:::"~~~~~~~~~~~"-' 
navržený králem Jiřím za účelem 
ských zhraní proti Turkům. 
Či~n~vé -;p~Ji';;;;dávají se nadobro svého práva vésti samostatně válku a právo 

rozhodovati o míru a válce se přenáší na spolek. Mezi členy spolku je válka hez

podmínečně vyloučena, jejich spory jakéhokoliv druhu řeší pouze a jediné spolek 

sám svými orgány. Spolek však také chrání své členy proti přepadení od států 

nespolčených. Nehoť pokUSÍ se nejprve svými vyslanci o to, ahy spor člena s ci

zím státem vyrovnal po dobrém, a když se to nezdaří, pak celou _ svou mocí pod

poruje svého člena. Dokonce i válkám nečlenů mezi sebou snaží se spolek zabrá

niti tím, že bez požádání chce zasáhnouti do sporu a nelze-li ho vyrovnati, zúčastní 

se války na straně toho, kdo projevil ochot~ od války upustiti a rozhodnutí spolku 

se podrobiti. 

Spolek měl míti svou pevnou organisaci a orgány, v ilihž.§~1~ .. !!lH hýti =_""'''' .. .::::.." . .:';::::= .. 

eou~~~ý~ Naproti tomu neJ:!ylo v něm zvláštního ~~JlIQ.ci~.é.hQ., 

ani .EE~ .. p~]~~~e_. Tito měli hýti tedy zbaveni svého dosavadního zvláštního posta
vení v křesťanském světě. U císaře dosavadní vývoj přinášel to již s sebou; papež 

však dovedl stále ještě obhájiti svou moc, jako nejvyšší moc v křesťanském světě, 

které podléhala i všechna knížata křesťanská, pokud se neodtrhla jako kacířská 

od Řfma. Tady zamýšlel spolek krále Jiřího převrat, k jehož úplnému provedení 

bylo zapotřebí ještě velmi dlouhé doby, a to hyl také přirozený důvod, proč se 

papež proti spolku postavil a svými diplomatickými intrikami také uskutečnění 

jeho zabránil, ač původně některé státy (Polsko, Uhry, Benátky, Branibory) hyly 

návrhu nakloněny. R!()ti němu byl vévoda burguIl~~~' jsa v blízkých stycích 
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v v '" olitika rozhodla také proti spolku u krále francouzskéh~: 
8 papezem, a papezska p .. d v tví církevního hyla na západe 
třehas jinak snaha po osvobozem se o por~cens p 

E 
silně patrna a nebezpečenství turecke bylo akutm. ~ .. 

vropy "V ., '" 'znamné místo ve vyVOJl 
I když návrh krále Jiřího neuskutecnen, zustav~p mu ~y K'l Jiřího nevedly 

'" . k kusu nadmíru zaJlmavemu. ra e 
mezinárodního prava, Ja o po v v.. P "b v také konkretní 

'd 'I P ohnutky po vecnem mIrU, ny rz 
sice k návrhu pouze 1 ea mp", . ho olitikl!.YYkoná~..lliWež ~L 

h osvoboditi česku sJ.~:LQ~~tY-..Jl~~l~""" .. "j)~_ .. _- --;-, h 
s~~ y _-~"~"--~ I v .. d konce i v některy"ch Jednothvostec 

v k 'd v k' evním s ozem a o 
~ísaJ'. Jal eo~e, ta 1 V

d 
z.. Vl ky uskutečněné po tolika stoletích ve Svazu 

ozývají se v navrhu mo erm mys en 

národů. JAN KAPRAS 

'V P dVhrad 1919' Un ancette de la Société des Nations, 1924; 
LITERATURA: Kapras, Mírový spolek Jiřího z o e h'. p' . kt zwi"zku wladców króla Jerzego z Po-

p cl' h d 1919-Pogonows~, rOJe .. 
The Peace Leagne ~f George o ~e ~~ J' ,v'ho z poděhrad a idea jediné světavlády, 1935. 
diehrad, 1932 - Kltment, Svaz naro u ITl 
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Jagellovci 

" ~"Žád:í cizozemci, kteří by v těch zemích ~ytem nebyli, počnúc od 

knu~~ az do, všech stavův, nižádných spolků jmíti nemají a jich do
pust"f,tL nemame m'V an' b dú 'k'l 'v 

J L U CL ra ove cešeí, ani také aby nižádný 
z poddaných našich v těch zemích nic nemohl dá*i p~ d t' • . . ~, ,() a 7, anI, zasta-
VLtL žádnému cizozemci, hud' knÍŽatům říšským aneb jin-vm . 
žádným v Vl' V • J ,m-

y ~~ys enym obyceJem, tak a proto, aóy skrze mocné lidi ty 
zeme a kmzetství napřed jmenovaná od k Č 7_ ~ , 
~ oruny eSIre a kralovství 

Ceského od nás i od budúcích našich králův Česk-vch odt v d 
• • J rzena a o -

CLzena mkterakž býti nemohla. 

Zmajestátu Vladislava II. zll. 1.1510-
Kalousek, Státní právo, 2. vyd., str. 575. 

(Vladislav II. 1471-1516, Ludvík 1516-1526.) 

Podle přání krále Jiřího zvolen hl' 
ský, jehož matka byla sestrou LY d~; Jeh; s:rti králem Vladislav II. JageUov-

~!.~~kého rodu nedovedla v k a I,S av~ o robka. :P-~~E_(1d~~<!..ti!,~!~,"xl!~a. 
v '_~""~-'~_'''_'_-""._, ... -." .....•.. _~ . vsa navazatl na velkou státnick " 'v, . 

debrad, poněvadz" prvru' z·~··-k"--717. II~~-- ou tradICI JIl'lho z Po-
ra u Jage O" k" h b l~-~"-·~;;rt~w7"'-:--~."..-..;~=-=_ 

... u;Moháče ve velmi·~~·d·:;"··-····;;k .. · .. ·······_,··_·~~ .. ·I:~_. y P~.~ník slabý a druhý pa -_...... em ve u -
Nový král Vladislav začal svou V~ádu b .. o -.-., .. -._ .. 

k Vil OJI o trun s Matyáš Dh k" . 
s one y teprve úmluvou budínsko . . em ers ym. BOJe ty 
v k" -' -_·_~_·_······ ... _, .... _.!lJ.!:!lfu~zdem olomo k" (14791\ , 
ces y byl roztržen tak, že Vladislavu zůstaly Ch"'-" Ch-~~·,SJl1. ....~.:.t, kde stat 
lény, kdežto ,Morava se .. Slez~k"h " L v.~ ~.c Y s ... e s~~.~ a zahraniČními 

hl ,. -' ~-" .. _-_.".~-......... ,--" em a o OJI UZICI pnpadly M t ' v. • v 

mo y hyb vyplaceny 400 ooO-"d-k"':'~t--;;'-""-M---""-"--"""""""""""'''''-." .. ~J~SOVI, po Jehoz smrti 
v k~ . u a u. atyáš vládl v~ k dl 'V, 

ces ych ne jako král uhersky~ 'h v • k k' v pa ve ve ejswh zemích 
k ~. . ,ny rz j a oral ceský sv' . I' v .. • "" 

ymI, maje jmenovitě i svo v k ymI zv astru ml urady čes-
dohy této dvojí vlády .~~~~~~c~i: :;:~orskou :ancelář. Vědomí státní jednoty za 
po smrti Matyášově (1490) ~ d

rz 
naopa stouplo, takže vedlejší země české 

. a po ose nutí Vladislavově na trůn uherský s radostí 

se vracely k českému státu, třebas Maďaři ještě několikráte později až do Ferdi

nanda I. byli hy rádi z této episody odvozovali důsledky státoprávní. Stavové čeští 

trvali bezpodmínečně na soudržnosti a jednotě českého státu. 

Spojení českého státu s uherským volhou Vladislava na uherský trůn mělo však ne

blahé následky pro český stát jednak v tom,~~~]}y!!>~zprostř~dI?:~_zaJ~.;l~.t!l: 
.I'eckjch válek, ve kterých nástupce a syn Vladislavův ~.,Yi~~ahY_~!!1jednak 

v tom, že se těžiště~p.~I!!.!~.":YY~~!!!!Qy~loJ::~I!_~~_!..emě~oněvadž králové většinou 

.~i.~i!~,,!.~,,~~ác.~(~._~~~~'p~!.~e-Bra!~lavě ~ v ~udíně). Tím se nejen~1.~ .. ~1!h!.~piční. 
E.0li!i.~~".?ctla pod vliye111_llh~_r~kým,._nýbrž i vnitřní otázky českého státu mu pod
léhaly. Marně se čeští stavové domáhali, ahy králové i mimo zemi měli u sehe české 

rádce. Tříštilo se to o hrazení nákladu na ně. 
~-_. _. ==-~ .. ,""'''-''''''''~''''".." 

Za slahé vlády sousedé usilovali o získání některých částí českého státu. Zvláště ve 

Slezsku se střetly zájmy saské, braniborské a polské. Sasko se usadilo v Zahaňsku 

(1472), Braniborsko v Krosensku (1482) a Polsko v Osvětimsku a Zátorsku (1494), 

a také v Lužicích se některá panství drolila k Sasku a Braniborsku. 

Hlavní význam j ageUovské dohy je však vnitřním:YY!>!l . .:!~Y~!l.t~!~!!! .. ~.!"l:!Yoy~" 
a eho kde moc královská ohmezena na takže 

král měl nakonec jen tolik moci, kolik mu jí stavové poskytli, a moc stavovská 

vzrostla nebývalou měrou, při čemž i stavů mezi e 

-_ .. " ... -" .. ~." nežli dosud vymezena. 

N~1;roskáeh zbaveného majetku a zároveň i politického vlivu, 

se současně 

mezi sebou a strhnuvše doplňování svých svých rukou (přijímací řád pan-

ský 1501). Také však poHtickývliv a vtznam vládyků vzrostl válkami husitskými_ 

tou měrou, že .žá_~:lI(podíí~~:·~~·Yjidi'~~,~;át(t (na zemském soudě, v radě, v úřa
dech). Spory obou šlechtických stavů byly v této dohě také skutečně vyřešeny 

(1485 rozdělení míst na zemském sou~~,1497 rozděleIl~~~.J!l:§ký~!t"_Ý.:ř,,,l!cill Koneč

ně i města s Prahou v če!~~:I?:~,~Ě:!~ě_~l.l_ .. ~~~_<~~.~~!i svéh.2_ vÝ~!I-~Šnéb.o akého 
také husitských, kde r!"~.h~ __ :I?ý:y_~l~.y~~X~.Y~.®~!Ljiill.uánístJ:aD.y 

.J)odoJ:!.Qjb S~~_~i:Jl~~!t!_Q1L_~t_m_©"~~1Y- o h2.~_~~sk~ .. _.~ýsa~~_Eol~!!ckou moc 
vyvrcholily ~~~~~.~!~!!5!,,~!_!~.~~JVI~~JsI.a,:vského) r. l§Q.Q, kde se šlechta po
kusila vyřešiti všechny tyto spory ve svůj prospěch a dokonce i sněmovní hlas měs

tům odepřela. Tento jim sice krátce nato (1508) zase přiznán, 9st~!!l;!"~JJ~.kyyě~a.k 

--.. _ .... -.... _ .. :.._-
až smlouvou svatováclavs~~~jJ511), kde města uhájila si sice politická 

práva, z hospodářských svých výsad však mnoho musila ponechati šlechtě. 

Celým vývoj em j agellovské dohy stali se stavové Eří}]:l~~.E.2!uyJastník~ stá-tll v€ť.dl~ 
~-«~ ... ~ .... ,,_., .... _ ... ~.~.,.,,--~, -"". 

krále, ak je to také patrno i z majestátu (1499) o neoddzování od koruny hez 

jejich souhlasu. Také provdání dcery nemá se státi bez rady království (t. j. stavů), 

má-li tato podržeti právo dědické na trůn (1510). 

Těžce doléhaly i v této době na český stát náhoženské spory, ačkoliv hoje o kom-

7 
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paktáta od dohy krále Jiřího trvající vnitřně hyly upraveny náhoženským mírem 
. kutnohorským (1485), tak významným tím, že . .i...za ~Th1!>!lk[k-;;meak: 
!.á-

t
!, stolcem papežským výslovně zrušená, h hlášena za základní..~~~ 

státní. Jinak církev pod jednou hyla v úpadku a rozkladu; ~hoií ~z VJrš~'!:. 
.~~~ a !:>ez řá<iné m.2iLnosti ~cení kněží, se strany Říma neuznávaní 
a za kacíře považovaní .!!~h'!.d1'!!i'!.U.!:!'~~~ J~dnota~ská, e

ro
-

~ši.r-~~lIlem, neměla ochrany kompaktát a hyla proto nepřetržitě pro
následována; za~~~!~~čátJ~y luterství, skrývajícího se~~ 

.kl!!ii'!ÍJ!:y. Celkem je tu již patrno, že se veliké náboženské ideje husitské rozplývají 
v malicherné náhoženské škorpení. 

Jednostranný náhoženský vývoj nehyl příznivý celkovému vývoj i kulturnímu, jak 

se to však ještě více ukázalo až za dohy habshurské. Naproti tomu všeohecný 

hospodářský rozkvět dohy měl i u nás svůj ohlas v rozkvětu velkostatku, hornic

tví i měst, a tím i v hohatnutí jak šlechty, tak i měst, takže se tu kladl základ 
k "zlaté dohě" ohou těchto stavů. 

Celkem jagellovská doha nebyla státu českému a jeho idei přízniva. Začíná j~ 
jeho úpadek v politice zahraniční a územní, a také vnitřní poměry, ač přinášejí 
s sehou namnoze vyřešení některých sporů a jich právní úpravu, mají v sobě zá

rodky rozkladu. V politice stavovské, stavů i jednotlivců mizejí veliké idej e a za
hnizďuje se škorpení a sohectví, které bez ohledu na potřehy státu snaží se vy tě
žiti jen pro sebe zisk. Typická je převaha náboženských otázek, sociální prohlémy 

ve formě stavovských sporů, materialismus doby, soheckost vůdců, neobětavost 
stran, doha hohatých kramářů. S těmito nevyřešenými prohlémy j de stát r. 1526 
do nové dynastie. 

JAN KAPRAS 

LITERATURA: Palacký, Dějiny (Riegrovo vyd., sv. V.) - Dvořák, Dějiny Moravy, 1899. _ Denis, Konec 
samostatnosti české (přel. Vančura) 1893. - Kapras, Právní dějiny zemi české koruny, II., 1913 a Přehled práVa 
ních dějin zemi české koruny, 5. vyd., 1935. 

rl'. • .]: d oty bratrské ... ještě mno-Za kralování císaře Rudol.,a tL z e n b hyvše 
' ,. vT' eb některé oso y z stavu ~ Y' • 

hem mCe]L se rozmno;a, ~, ~ v'l' Večem rozdílným se naUCtlL, . , h P h by zeme spatn L a r B 
tl CLZLC zemLC, a h II M 'pellieru též tl Genfu, v a-' h Y t v Rosc e u, von. , 
tl FrankreLc u tl mes e b t ke' neVkteré své mládence ké VP ť Jednoty Ta rs 
sileji, tolikéž ta vst~rsL ~ er kže 'ak osoby z vyššího stavu, tak 
do těch měst na ucem vysda, L,v ta. kt] ř' z té Tednotv málo učenější 

K 1 , k 'ho nabyl. ze tl" e L J' J , 
tito ]'edu a VLns e , , , I d l' V té rebelii prot." 

'h učen." nas e ova L ••• 
byli, Kalvínova scestne, o P v' F d' ndovi II. nejpodstatnější a 

' 'v' protL CLsan er Lna k 
císah MatyasoVL a v d' 1 ' b li z Jednot'" bratrské, " ta . b 'Z V'v' 'dcové a re tle ove Y J k '1 
neJsu t. neJSL vu v' • v Fridrich falckrabě z Rejnu za Ta e 
jakž také oni k tomu prwedlL: ze k "ích kalvínského náboženství 
českého byl volen a korunovan, tery] 

se přidržel. I P ha 1866 
Paměti Viléma hr, Slavaty, sv. " Ta , 

str. 43. VydalJos,Jireček. 

Habshurl(ové před Bílou horou 

v .. o 1526 ohrátil se politický h k.Ph na cesky trun r. 
Volhou Ferdinanda Hahs urs e o '" d "'h N ' pochyhy, že husitskými vál-

,. . "k" zcela nove ra y. em , d 
i kulturní vyvOJ ces Y na v k' v v'poutány k evropskému zapa ll, ' ,. jž h ly ces e zeme pn v 

kami hyly sta:re svazky, JIm y '1" J,uho z Podehrad dostala 
• v ", d ím husitském kra ovs tVl Irl v zpřetrhány a 1 kdyz po naro n . 1 k' h ly ani tehdy české zeme uvedeny 
o k I' k' dynastIe po s a, ne y. . I k'" 

se na český trun ato lC a , ,. d opského' dynastIe po s a, 
I Ph . lečenstvl zapa oevr, .. Plně do starého ku turm o spo .. h I mimoděk český národ k VyB 
k' k'l tví uherske, o race a .. 

která získala záhy ta e ra ovs .. kul které přicházely v té dohě k nam, 
• 1__ .. r y západm tury, I h 

chodu, a tak I ty s.l:l<...l'ovne v IV v., h k 'm. Nastoupení Hahs ur
m v..' .. h d prostredmctvlm u ers y .. 

šly opět z velké castI z vyc o u, .P dl hlt" isolace. Mocné postavem 
dl v k" národ z teto ou o e e Č . ků v Čechách vyve o ces y v I v .. 'J' my které vyrůstaly echum 
d .. "v, E rope a spo ecne za , 

nové dynastie v zápa m a Jlzm v. h h k" . ohracely naše předky rychle 
' . měml ha 8 urs yIDJ., . v .. od l' 1526 spolu s ostatmml ze . k' v nichž se čeští hUSltstl 

. " d' I ť kP aneh vOJens e, zpět. Hahshurské sluzhy IP om~v IC, e , r . n do Němec, ale i do Nizo-
v ... d h .. šlechta rytIrska dostava 1 neJe velmozove 1 1'0 na , 
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zemí, do ItaHe, Francie a Španěl, ~!.~!ra!L Č~~!I~t!~~~vět, s nímž se rozešli 
před sto lety, a počaly vlivně půsohiti na české prostředí již v prvních desítiletích 

vlády Ferdinandovy. Smysl pro poznání cizích mravů, cizího života, snaha osvo

jiti si vyšší vzdělání a ohecná touha přiblížiti se jemnějšímu a kulturnějšímu ži

votu západnímu a jižnímu jest patrna již v polovici století XVI. nejen v rychlém 

pronikání cizích mód do Čech a na Moravu, v novýchrenes;:lJ::lč:r1,ichs~avhách 
r ."'" - -.. -.-.--' - ,~.."...-

šlechtických sídel, ale také vJo~touckh návšt~~ui9h ~izích zell!i, cizí~!I_(tYQ!!tP~-
~~vnic~ýg!t a ovšem i~izích-~y~~!~:h š~<:)~, jichž doma nehylo. 

Země_~~~ké _ sice v stol. XV. hospodářsky značněpok!~~ly a dlouhými válkami 
zchudly. Než okolnost, že domácí války převedly v ~~~há,9kdfi1:ukou šlechty té-

- ." '"', - . --' " ~.-

..... v'-'" •. Q statek _~!!~~Y.E.L~LIl.~_Mg.l'.llvě.~~~~_S!i!:tek ~!álov~ský, dala českému vel-
možstvu značný majetek. Rychlé přizpůsohení se českých zemí hospodářským 

proměnám ohecným, čilé hudování nového velkostatku, opírajícího se o roz

sáhlé hospodářské podnikání vlastní, dávalo zacelovati starým ranám a české 

šlechtě dostatečné prostředky k tomu, ahy mohla po příkladu královského dvora 

plně hověti novým proudům, které český svět rychle znova uváděly v okruh 

staré vzdělanosti západní. 

Pro tento nový vnitřní vývoj českých zemí a jeho cesty hylo velmi důležité, že 

jejich touha po poznání světa a jeho života spadá právě do roz!,oj~~_1!~_JJ:lecké re

!Q.:t:!I1~<:~.. hnutí Lutherovo, tak hlízké staré~u- č~skýproud do 

.. _ ..... ___ .'" .... _ .. __ .~ ... __ ~ __ ... __ ..... z~-~iI?,,~~ jak zejména z~'pi~y m~!!ik universit ně-
meckýc1l2zvláště sasJrýcl:!" kde se nová reformace luterská hlavně vyvíjela a rostla. 

Než }Ilters!yí, které se ve svých počátcích nejednou odvolalo na příklad Husovy 

české reformace, nejenže čes~ý ná.rod sbIi~ovalo se ~vět~]1lJ!_~e.Q..Jti!ll, ale ono také 

znova osvěžilo a pode:p.f~~()s!-~x:~.-~ji~ .. _p~e!ávl:lj!~L!!:usit8tyí svojí theologickou 
výzbrojí a svými školami, dlllo111:Il odvahu a posílilo zvláště jeho radi

kálnější proudy. Projevilo se to nejen v n.E~!tu_sit~ké výstavh~~."'yěr~čl!é, jak 
ji pak známe z České konfese z roku~75, která stojí pod patrným vlivem 

~Q_nf~~_~_a.~gšpur~~:~--;- kte~á se stala po dlouhých hojích v podstatě proti vůli 
dynastie základem dalšího náhoženského vývoje českého, ale i v tom, že druhá 

země koruny české, MoraY-~,_~~ __ ~~!5)_~!~~sJ ... ~!!S'.š.p~ur~~ té!1J:~}L._QQ.~~tožnil-a. 
Tento nově probuzený český zájem o náhoženské otázky, který hyl y:ěmecs 

Ě~~_ ~i~mací.~~_~~~ prohuzen, určoval pak z největší části i všechny další 
cesty česk~putová;i-~~-~-áp;á, dávaje jim mimoděk ~aha.r~_ll.~h€?~ens1r.é. 
Nebyly to už jen jižní země románské, zejména ltaIie, která bývala dříve cílem 

návštěvníků záalpských, jako středisko křesťanského světa, kamž hy se hyla 

česká mládež ohracela nejdříve a kdež také nová dynastie hy ji hyla nejraději 

viděla: hyla to především další střediska Švýcary, kde rostla hnutí 
"'---

Z~iho a ~é!l..YÍlJj},.1lD, Francie, kde se také rychle šířila Kalvíno!.~ ref~~e 
. ----~--~..." "'=~"-----

~~ká a p.!:~stant_~k~Ii~, zejména ztl královny Alž~~.!1i. kamž směřoval 
~ _- __ _=.::;;;,; ~·~_~~ffi-.-~"' __ ~ 
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,v v. enců Jednoty_~!~!!§k~; místa to, která .pak pr~-
v ky' proud a to zvlaste stouE_·_________ kP ale I na poh-ces , '-. o mladší čes e generace, 
jevila zvláště rozhodující vliv nejen na rust 

tický vývoj český vůhec. . , V" í nové dynastie, která 
..' víj ela se arClt po pran 

Tato nová česka Orientace nevy , "k' h Ačkoliv Ferdinand L_hyl za-
vycházela spíše z katolických zemI roman~ y:. , byi~ od počátku jeho 
"r k ovac"n'l přísahou chJ,"áni:ti_J!J!~_lts_-QU VIrU, 1 t v ke' vazan orun.___,....., ....... -- .-" v', Jh ahou hy o pro o ces 

t-··· Ř"v -míntl e o sn 
v' lmem s lse us....... . , . .. myslem cesky rozkol s.._--JL---.. --~--_.-----.. 'v v • k on tak 1 Jeho 

u: ' nutí německého, a to tlm SpIse, ze J<!. . "" ... - ... -----
země odvracetI OdI1:C?y_(:)4gb------~------ ~---. d v .. k Lutherova vystou-

i "" v" k" nevzdavah se o pocat u 
hratr Karel V. jako Clsar nemec y, k I .. t' konec na J' ednu cestu 

'~. ., d VP i 'eho roz o sves I na 
pení naděje, že se JIm po arl J b Z našich dějin jest do-

d v reformovanou a o rozenou. 
s církví římskou, po statne h . k celé vnitřní dějil!Y_~~_~ké jsou 

rk .. ilP h t"ly tyto sna Y a Ja .--.-~ . 
statečně známo, ko 1 us lOS .. a v k" .. k kte;á se stávala znova jako kdySI 

v v v , této nahozens e otaz y, , v 

Přímo vyplneny __ ~~-s.-~~~---.. -...... -.... -.. -.--.... --·--·---.. ---·--.. ·d···· ,,:-:-- ~F d' nd I I' Karel V. doufah, ze 
~ ---'.'-'- v k' h enn er lna . 

v .. C-l~· římo ústřední osou c~~. __ X~ .. --:'L.! y' v' " d V'té 
pred sto ety p -... ..-;,..-~--, h v svolání se především prlcmilI~ p~.C?y~_"'~c:~~):!.~~~",""" .. " 

koncE~~:~~-~~!~~ý(~~4~~~-63)~:~:li:~é nábož.~]l.s.kf~~r v ~~rop_~ n.ež uká,zalo ~,e, že 
věroucne ustupky se strany ..-... ..... , k ilu a trvalym pnklo-
~-._--~~~ '" R h d" odsouzením luterstvl na onc 
naděje hyly marne. oz o nym 'b I ytvořena situace, která Evropu roz-
něním se větší části Německa k reformaCI Y ~ v t' obě postupUJ'ící tábory. Habs-

dl '" P I také na dva ostre pro 1 s 
trhla nej en na dva o ume, a e , . fl hly' ch a vy'lučně katolických 

, v"k' 't '. Jako panovmcI vrozsa . v 

burkové se octlI v tez e Sl uacI. . dVd' '" t re'" říše římské a starého císar-
, '" k"'chaJako e lCove s a 

královstvích a zemlCh romans Y , . ' d ' nírkve' mělo-li se světo-
'" '" k I íše chrámU Je notu VIry a I-' , 

ství měli od staletl u o sp . 'I' "t' s církví římskou, pokud 
'" '" . e'ich udržetI, mUSIl Jl 1 

vládné a velmocenske postavem J JOH h h k o Francie nevyslovily proti 
o ,'" starý odpurce a s ur u,, . 

se většina národu a zeJmena b k-' d'l - postaviti se proti reformacI, 
P d' " .. ' hahs urs e ra I y 

ní. A tak i vlastm rp mne zaJmy v v kl k t letí XVI. pevně zaujala, 
. kP d t'e konecne na s on u s o v" 

a to stanovIsko ta e ynas 1 v k'h V t dávalo čím dále jasneJI 
v 'h v kP oztržení nemec e o sve a 

tím spíše, ze na ozens e r , VPV n ,oky v náhoženstvÍ mohl hy 
d v v, VP ť německe rIse l; panovm 

tušiti, že rozcho vetsI cas 1 .. o 'k náhoženstvÍm většině ná-
vésti k plánům, dosaditi na německy trun panovm a, 

roda hliŽŠího. v k' h m'ch Poměr k dynastii nehyl 
v' v' o ' ohlas v ces yc ze 1 • 

To všechno mělo pnrozene 1 sVUJ v ' Č h '" volili panovníka, který vládl 
F ď dl' trebas Sl ec ove 

tu nejlepší od er man a ., ",,, k'l t P hlavou celého panstvÍ dy-
'" vPl" Vece mltl sve ra ovs Vl v 

i zemím rakouskym, pra 1 Sl pr v ' P t 'I hned v počátcích, Cechové 
, v díl' az kové a nábozenske to zvra ly, , . v 

nastle. N eZ roz _ y J Y "il' kP h zo pozorovati, že JeJIch zeme, 
I v • d pozadl mus 1 ta e r 

se viděli býti záhy zat acem o , kl l'k' ..Janě se stávaly spíše jen :finanční 
, d I máhal nezvy e ve 1 e ti , 

z nichž už Ferdman . vy .. hl d" k" tavním neshodám mezi národem 
'" I' 'k h b burske ne e e us 

základnou rodove po Itl y a s '., k' h' tak J' iž za války šmalkaldské 
, I kl o veJ'mě ahsolutlstlc yc ,a 

a králem, ktery by s onu zr.... ' t' 'm v Čechách. Vláda císaře Max-
, . .. dClzem obecnym povs am 

projevilo se toto vza)emne o Vh . ho tichým třebas ne přátel-
miliána to sice ze značné části vyrovnala; za ne o a s Je , 
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ským souhlasem hyl zajisté r. 1575 dokonán náhoženský převrat Čechů k reformaci 

německé. Než doha Rudolfova zesílením ohecné protireformace vyvolala znova staré 

nesnáze, které byly v Čechách zmírňovány jen tím, že Rudolf zvolil hlavní město krá

lovství za své sídlo. Stupňované však rekatolisační úsilí jeho vlády, zejména v druhé 

polovici jeho panování, jež bralo v pochybnost všechny předchozí úspěchy národa na 

poli náhoženské svobody, vedly konečně k onomu prudkému odporu, jak se projevil 

v Čechách v boji o Majestát a na Moravě v soudobé akci z r. 1608-9 a pak ko

nečně v úplném rozchodu s dynastií za císaře Matyáše r. 1618. 
Jest zajímavo, že dynastie poznávala konečně sama, jak ona zmíněná studia 

v ci~ině a návštěvy cizích panovnických dvorů evropských vyvolávaly v české 
.. mládeži náhoženský radikalismus a také zřejmý odklon od královské rodiny; 

že tam do sebe ssála i onen jed neposlušnosti vůči Bohem dané vrchnosti, jak to 

jednou vyslovil Ferdinand II. po hitvě na Bílé hoře, rozhoduje se učiniti zcela 

přítrž těmto zahraničním cestám hlavně na kalvínské university, a jak to i Sla

vata vytýkal svým krajanům, zejména ze šlechty českobratrské. Jest vskutku 

pravdivé, že česká šlechta a čeští měšťané, nemajíce pro vládní nepřízeň doma 
škol podle svého vyznání, utvrzovali se v náboženské rozhodnosti na západě; než 

tam také, a to jest zvláště pozoruhodné, ohlibovali si demokratičtější vládní formy, 

jaké viděli nejen v městech švýcarských nebo v Nizozemí, ale i v království anglic

kém, takže i v této věci se rozcházeli 8 dynastií, která nedovedla proti tomu jinak 

pracovati, nežli hrozbami a nakonec násilným postupem vojenským. Tyto demokra

tičtější vlivy pozorujeme na pře i v českém úsilí o náboženskou svóhodu, vyjádře

nou pak v českém Majestátě, kde se here zřejmý ohled už i na tužhy drohného 

měšťana a malého sedláka, v čemž lze právem snad viděti vlivy západoevropských 

státních zřízení v zemích evangelických, neboť totéž pozorujeme i na Moravě. 

A tak můžeme v našem národním životě pozorovati tři h~avní proudy ideové, 

které určovaly politický vývoj českého státu od nastolení Habsburků v Čechách 
r. 1526 až do katastrofy na Bílé hoře: především hyla to rostoucí touha po vzdě

lání, snaha, ahy se český národ stal i kulturně znova plným a rovnoprávným čle

nem západoevropské společnosti a měl podíl na její duševní práci a snahách; za 

druhé úsilí po obecné náboženské svobodě, platící stejně pro všechny vrstvy ná

roda a konečně rostouCÍ sklony k demokratičtějším formám života veřejného, 

které byly opakem hahshurských snah ahsolutistických a počaly se nadějně pro

jevovati už v krátké době českého povstání a vlády Fridricha Falckého. 
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změnila v dědičné léno. Tím hyl rozsah českého státu fakticky značně zmenšen. 

Také ve Slezsku nehylo možno Ferdinandovi II. zasáhnouti s náležitým důrazem, 
~eboť stavové slezští byli chráněni sliby, jichž se jim dostalo při jich kapitulaci 

~ménem císařovým od téhož kurfirsta saského. Proto plán politického převratu, 
Jímž se zanášela Vídeň už od konce r.1620, dolehl především na obě českým živlem 

osídlené korunní země, Čechy a Moravu. Po delších přípravách, jejichž rozhodnost 
kolísala podle toho, jak se průběhem času měnila situace na bojištích a v diplo
matickém .zákulisí velikého bOJ· e, vedeného Ferdinandem II hyl k "V . ., a onecne 
~,~. kv~tna vyhlášena nová ústava pro Čechy (t. zv. Obnovené zřízení zemské), 
JIZ 1. cervence 1628 pak následovala nová ústava na Moravě. Čeští a moravští 
stavové nebyli s to, aby se tomuto ústavnímu převratu postavili na odpor. Ne

k~toIická ,většina jejich byla zastrašena hroznou exekucí, jíž skončilo povstání 
belohorske, a podlomena náboženskými mandáty, jež byly za několik měsíců 
po té vyd~ny a donutily valnou část jejích příslušníků, aby opustili zemi. Oposice 
pak, ktera se ozvala na straně loyální katolické šlechty a k níž vedle jiných ne'

vyšších úředníků českých patřil i sám nejvyšší kancléř, Zdeněk z L~bkovi! 
jsouc událostmi v zemi a zejména hospodářskými převraty, při nichž bohat~ 
kořistila z přízně císařské, uvedena do značné míry v závislost na panovníkovi 

i obávajíc se hrozivě tou dobou vzrostlé moci Ferdinanda II., nedovedla a ne~ 
mohla se na tak, jak by toho byly vyžadovaly události. 
Obnovené zřízení zemské především vzalo stavovské obci nejdůležitější titulus 
kterým se pokoušela v minulém století i v prvých deceniích XVII. věku omezit~ 
moc panovnickou, právo volby resp. přijímání nového krále, na něž si činili čeští 
stavové nárok. Stanovovalo definitivně, že český trůn je dědičný v rodě habs

burském až do jeho vymření po meči. Ale i jinak byla jím moc, jíž zasahovaH 
stavové v řízení státu, podstatně omezena. Zemští úředníci, kteří dotud byli 

odpovědni jednak králi, jednak stavům, jakožto představitelům země, hyli na

příště závislí jen na panovníkovi. Zemské sněmy, jejichž usnesení tvořila až do té 
doby značnou část zákonodárství státního a které mohly těmito usneseními zasa

hovati hluhoko v jeho ústrojí, hyly omezeny ve své pravomoci, nesmějíce jednati 

o ~ičem jiném, než co jim hylo předestřeno proposicí královskou,~ Sněmovní spo
lecnost pak různým způsohem otevřena vlivům vlády a učiněna povolnější k jejím 

přáním: V Čechách připojen k dosavadním třem stavům sněmovním stav čtvrtý 
(pořadím první), duchovní. od něhož se očekávalo, že hude ochotným nástrojem 
moci královské, města zbavena takřka významu, hyvše omezena na jediný hlas

a i hradby, kterými se hradili předhělohorští stavQvé proti možností zásahů vlád
ních do jejich tábora uváděním cizí šlechty do sněmu a jmenováním nových 

šlechticů, pobořeny, neboť panovník si vyhradil právo t. zv. inkolátu sám a právo 

"přijímání" nových členů v stav rytířský stalo se více méně formalitou, přes niž 
se panovník mohl z titulu svých výsostných práv lehce přenésti. 

Není arci pochyhy, že Ohnovené zřízení zemské v Čechách (a v" pods:atě ~ ním 
stejné i na Moravě) neznamenalo ještě úplného popření stavovskeho statu, Jak s~ 
h I u nás vytvořil v století XV.-XVI. Ponechávalo přece jen ještě mnoho ze stare 

y dl""' ,. .. ústavy, i když určitými svými ustanoveními upravovalo už cestu a sH~m VyVO~l, 
·ímž se měly hráti osudy českého státu v době Ferdinanda II. až Mane TereZIe. 
Jh' 1" k" "1" v k' Prudký přelom nebyl ostatně ani dosti dohře možný ,ne ot po ItlC e mys em ce~ e 
s olečnostÍ soudohé kotvilo hluhoce v ovzduší předhělohol'ského stavovstvl a 

tižko se přizpůsohovalo i těm změnám, které přinesla nová ústav~ .. ~le záleže~o 
na tom, hudou-li stavové s to, ahy využili, jak náleží, možností, ktere JIm ponecha

vala nová ústava, a vyhudovali ze zhytků své moci určité posice. 
Stavové se skutečně o to také - aspoň s počátku - pokoušeli. Neváhali ani 

využíti nesnází, v nichž se ocitla moc hahshurská ve svém zápase se. Švéd~: 
Francií a jejich spojenci koncem let třicátých a na počátku dalšího vdec,en~a: a prl 
kterých ponechané jim právo povolování herní ukazovalo se nad ocekavam dob

rým nástrojem, aby donutili Ferdinanda III. k určitým ústupkům ústavní~, 

které měly Obnovené zřízení zemské přihlí~iti opět ~tar~ úst~vě před~~:o~o~~ke: 
Na Moravě už 1". 1638 předkládají stavove panovmkovl svoJe "Duhla , JeJlchz 

podstatnou část tvořila žádost o rozšíření r:~a~omoci,. a" ini~iat~:.y s~~mo~ní., 
o ohnovu starých vázaností panovníkových pn Jmenovam neJvysswh uredmku 
zemských a starých výsad stavů, pokud se týkaly povyšování do stavu šlechtic

kého. V Čechách pak, kde Ferdinand už r. 1640 v Královských deklarato

riích a novelách učinil přáním stavovským aspoň potud zadost, že povolil sněmu 

právo jednati i o drobnějších věcech mimo proposici královskou, jež se nedotýkaly 

ráv panovníkových - vystupňovala se op osice v polou let čtyřicátých XVII. stol. 
p d v, 'd ""lh velmi hrozivě, takže se ve Vídni dokonce mluvilo o orozumem meZI omam s ec : 
tou a zahraničními exulanty, usilujícími o odstranění všech politických důsledku 
Bílé hory. v tomto rozhodném okamžiku, kdy čeští stavové opravdu měli 
do značné míry možnost donutiti císaře k ústupkům a k změnám v ústavě zemské, 

dochází k ohratu, . který byl pro další vývoj království osudově důležitým: Pod 

tlakem požadavků švédsko-francouzských, jež hyly předloženy císařsk~m vy
'ednavačům na Inírovém kongresu westfálském 10. června 1645 a ktere vedle 

~omácí šlechtě sympatického požadavku restituce politických práv královstVÍ 

do stavu z r. 1618 obsahovaly i naprosto jí nepřijatelný požadavek restituce hospo

dářských poměrů do téhož stavu (v tom pak i vrácení zhoží konfiskovaných po 

Bílé hoře jejich novými držiteli), obrací česká sněmovní společnost, staví se 

s plnou loyalitou za Ferdinanda III. a vzdává se - podle svého mínění p~t~ně jen 
dočasně, řízením osudu však definitivně - svých plánů na ohranu stare ustavy 

předhělohorské. ., v' w 

Ještě jednou poté se pokusila česká stavovská společnost - resp. neJsilneJsl 

složka její: česká šlechta - o jakýsi ohrat v situaci, jak hyla vytvořena Bílou 
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horou. Bylo to p~i nastoupení Leopolda I. r. 1658. Tentokrát nešlo však už o útok 

proti ústavě pohělohorské, nýhrž spíše o pokus, dosíci větší účasti české šlechty 

.v rozhodování politických osudů království cestou nepřímou: přesídlením císař

ského dvora z Vídně do Prahy, které mělo umožniti představitelům české aristo

kracie, ahy - tvoříce okolí panovníkovo - v hojnější míře a větší vahou zasahovali 

do řfzení celého soustátí mladší větve rodu hahshurského. V tom smyslu podali 

čeští stavové r. 1658 Leopoldovi I. v dohě jeho dlouhého pohytu na Hradčanech 

před volhou a korunovací v Ríši příslušnou žádost. 

Předpokladem úspěchu této žádosti - vedle jiných momentů - hylo, že vláda 

Leopoldova hude pokračovati v oné restaurativní politice v Ríši, kterou zahájil 

Ferdinand III. po sjednání traktátŮ norimherských r. 1650 a která usilovala 

všemožným způsohem o ohnovu posice hahshurské v Německu, opírajíc se při tom 

do značné míry právě opostayení koruny české v tomto politickém útvaru. Místo 

toho však hyla vláda Leopoldova, jejíž akční volnost v Ríši hyla ostatně už značně 
omezena událostmi okolo volhy frankfurtské r. 1658, jmenovitě ustavením t. zv. 

Rýnské ligy, velmi záhy nucena ohrátiti se k Východu, do Podunají, kam strho

valo její pozornost nebezpečí turecké, proniknuvší v letech šedesátých. K pře

sídlení panovníkovu z Vídně do Prahy nedošlo a Čechy a české země vůhec stá

vají se v době Leopolda I. pozvolna, ale vždy určitěji a určitěji provincií nově se 

tvořícího státu, jehož základna se přesouvá - událostmi v Ríši, kam stále více 

a více doléhal francouzský tlak ze Západu, a na druhé straně uvolněním, k němuž 

dochází za úpadku Turecka na Východě - zřetelně do Podunají. 

Proces ovšem byl velmi zvolný a vyvíjel se takřka mimo pozornost současníků. 

V okolí Leopolda I. byla řada šlechticů z českých zemí, jako hyl Humprecht Jan 

Černín, Fr. A. z Valdštejna, F. B. Harrach a j., kteří přece jen svým vlivem zasa

hovali podstatně do řízení osudů soustátí hahsburského a v tom i zemí českých, 

nahrazujíce tak aspoň do jisté míry dřívější vliv české stavovské společnosti při 

politických rozhodováních a vycházejíce tak i vstříc ctižádosti české aristokracie. 

Václavem Eusehiem z Lobkovic dostává se česká šlechta dokonce na čas v čelo 

soustátí mladší větve domu hahsburského. Než přece jen fakt, že sídlo panovní

kovo je mimo Čechy, v zemích alpských, působí, že převahu na dvoře čím dále tím 

více získává šlechta, jíž dvůr byl hlíže a která byla jaksi v užším styku s ním, 

t. j. šlechta ze zemí alpských. Přivtělením větší části Uher a Sedmihrad k říši 

Leopoldově, k němuž dochází na sklonku XVII. věku, se také význam českých 

zemí, jež dotud byly hlavní oporou moci mladší větve hahsburské, dosti značně 

zmenšuje a ještě více pak poklesá, když se za nástupců Leopoldových, zvláště za 

Karla VI., stává Vídeň střediskem soustátí, zahrnujícího i značné državy v ltaHi, 

Nizozemí a j. Česká šlechta je stále více a více zatlačov~na - třehaže břemen, 
jež vídeňská vláda vkládala na české země, nikterak neubývá. 

Tento fakt vyvolává v českých zemích dosti značnouoposici proti Vídni a vede ne-
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přímo i k silnějšímu zdůrazňování svéhytných práv českého státu. Generace Fr. 

Jos. Černína, V. N. Kinského, J. J. z Valdštejna a ostatních, kteří na konci XVII. 

a na počátku XVIII. století vystřídávají loyální pokolení spolupracovníků a přátel 

Leopolda I., vrací se opět k postoji svých oposičních předků z řad generace hělo

horské a těsně pohělohorské a reaguje prudkými protesty na přání a rozhodování 

vídeňské vlády. V střehala do sehe už do značné míry cizí šlechtu, která se dostala 

do jejích řad v dohách konfiskací pohělohorských a která se průhěhem století při

způsohila zemi, v níž žila, tak, cítí úplně "česky" (ve smyslu zemském arci). 

A cítí tak silně svoji příslušnost k zemi, že se přibližuje i svým cítěním jazykovým, 

které v předchozích generacích bylo - zvláště dvorskými styky - silně oslabeno, 

opět starým, hrdým poh~lohorským šlechticům. 

Bohužel, nápor této oposice hyl podlamován hned s počátku její nej asností; neměla 

zdaleka tak pevného programu, jako kdysi stavové, kteří v letech čtyřicátých 

se byli domáhali na Ferdinandovi III. ohnovy staré ústavy pfedbělohorské neho 

aspoň ústupků v jejím smyslu. Její ideový rozhled v tomto směru byl zatarasen 

dlouhým vývojem, kterým prošla zatím česká šlechta v životě dvorském za Leo

polda I. a který nedovoloval jí chopiti se prostě politického odkazu předků. 

Ohlasy starého sehevědomí projevují se u této české šlechty navenek snad jen 

připomínkou v návrhu nového Zřízení zemského z r. 1710 (resp. 1720), že nejvyšší 

úřady v království mají hýti vyhrazeny jen domácí šlechtě - což byla jakási 

nesmělá odezva starých zákonných ustanovení předbělohorských, zvláště zná

mého "jazykového" zákona z r. 1615. Jinak nedovede tato oposice už ani využíti 

těch práv sněmovních, které hyly stavovské společnosti ponechány po ústavním 

převratu z r. 1627, nezúčastníc se takřka jednání sněmovních a ponechávajÍc tak 

vládě vlastně volné pole, a omezuje se na protestní projevy v soukromé kores

pondenci, v soukromých hovorech a pod. Další její vývoj, který hy hyl snad -

při intensitě, jakou měla - přece jen postupem času vedl k jejímu zkon

solidování - hyl pak přetržen vývoj em událostí, k němuž došlo u nás na 

zlomku let třicátých a čtyřicátých XVIII. věku a které souvisí s vymřením 
dynastie hahshurské. 

Nemáme sice po této stránce ještě docela jasně zjištěny události a fakta, jež tvořily 
pozadí známého pokusu sousedních mocností o rozchvácení zemí koruny české 

na počátku vlády Marie Terezie. Ale nic nebrání dobře zdůvodněné domněnce, že 

značnou roli v této pohnuté historii hrála právě ona v posledních desítiletích před 

tím tak mocně zmohutnělá oposičnost českého prostředí - zvláště vyšší šlechty -. 

o níž bylo právě mluveno a která - jak dnes víme - nehyla také v politických 

kruzích západoevropských neznáma. Ji zajisté vysvětlíme si lépe než čímkoli 

jiným skutečnost, že valná část české šlechty - v tom představitelé nejvýznam

nějších rodů království: Kolovratové, Černínové, Šternberkové, Vrhnové, Nosti~ 
cové, Buquoyové aj. - vrhla se hez nej menšího zdráhání v náruč pretendentu 
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české koruny, Karlu Albertovi Bavorskému. Pokus Karla Alberta o získání čes
kého trůnu však ztroskotal a ochota, s níž jej přijali stavovští representanti čeští, 
stala se těmto do značné míry osudnou, odvrátivši přízeň mladé panovnice odje

jich představitelů a oslabivši obecně i ty posice, kterých si dosud česká šlechta 

v politických rozhodováních byla uhájila. I jinak byla váha koruny české jako 

podstatného kusu soustátí kdysi habsburského valně ztenčena tím, že Fridrichovi 

II. Pruskému se podařilo urvati z jejího celku zemi po Čechách jistě nejvýznam

nější - Slezsko, z něhož zbyl Marii Terezii a jejím nástupcům jen nevelký kus: 

Opavsko (část Opavska, Krnovska a Nisska) a Těšínsko, A tak není divu, že nové 

snahy centralÍsační a absolutistické, jež přinášela s sebou ovzduším centralisované 

a absolutistické Francie dotčená dynastie lotrinská a jimž se dostalo značné pod

pory i v lákavém vzoru pruském, mohly se uplatniti v českých zemích bez j akého
kolí vážnějšího odporu. 

Cesta k centralismu a s ním spojenému panovnickému absolutismu doby mario

tereziánské byla arci - jak jsme shora naznačili - rozličným způsobem připra
vována už v dobách předchozích. Už Obnovené zřízení zemské z r, 1627 přineslo 
řadu ustanovení, která přispívala nemálo k oslabení svébytných znaků českého 
státu a umožňovala jeho splývání s ostatními zeměmi a státními celky, patřícími 
pod žezlo mladší větve rodiny habsburské, Zejména význačným po této stránce 

bylo jeho jazykové ustanovení, které povyšovalo němčinu na jazyk rovnocenný 

v státní agendě češtině, fakticky však - protože dvůr, maje nyní svobodně na 

vybranou ve svém styku s Čechami, kterého jazyka chce užívati, užíval z největší 
části němčiny - dopomáhalo této k nadpráví nad jazykem většiny obyvatel. 

Jím jistě byla - i když netřeba je přeceňovati v době, kdy moment jazykový 

nehrál ještě takovou roli jako dnes - přece jen podstatně usnadněna asimilace 

mezi Čechami, jakožto nositelem ideje samostatného českého státu, a jinými 

úkrajími soustátí habsburského. - Nejen však v životě kulturním, který byl 

ostatně usměrňován i vlivem dvorského prostředí, neutralisujícího po stránce 

jazykové i jinak svou vzdělaností rozhodující představitele společnosti národní, 

t. j. šlechtu - ale i hospodářsky byl centralism a absolutism mariatereziánský 

připravován už dříve: země české a zvláště zase vlastní království byly soustavně, 
ochuzovány velikými berněmi i kapitály, odváženými bohatými českými magnáty 

ke dvoru, ve prospěch rostoucího residenčního města rakouských Habsburků _ 

Vídně. Že pak i onen malý celkem zájem české šlechty o ústavní zřízení české, 
jehož jsem se svrchu dotkl, podporoval centralistické a absolutistické tendence 

vídeňské vlády, je jistě na bíle dni. Česká šlechta se nevzchopila ani při tak důle
žitém zákoně, jako byla pragmatická sankce z r. 1713 (resp. 1720), dotvrzující 

spojení všech zemí habsburských v jediné nedělitelné dědictví a připravující tak 

také cestu pozdějšímu vývoji, k tomu, aby využila ústavních prostředků k sebe

menšímu odporu. - Přece jen však až do Marie Terezie zůstává obraz českého 

státu jako určitého politického organismu aspoň v podstatě v té podobě, jaká 

mu byla dána po zdolání bělohorské rebelie. . V'O ~ v 

Podstata reforem Marie Terezie záležela jednak v tom, že omezila ~ ~ozdeJl uplne 

d v I spra~vu země dosavadním representantům obce stavovske, Jednak slou-
o na a dk d V '''' 

čila správu zemí českých a zemí alpských, dávajíc tím vlastně zá~a "poz ~]S~~U 
dualismu říše rakousko-uherské. Pokud jde o prvou část zmen, doslo ne]dr~ve 

k '" .. t "'v deputací ktery'mi podstatně omezena moc stavy spravovanych znzem . 4J. • , v k d ~ 
úřadů v zemích po stránce finanční a vojenské správy. R. 1749 ~yl VEla ,VY an 

dekret který rušil úplně dosavadní instituce místodržících (v Čechach) a he]tma~
ství či' tribunálu (na Moravě), zastávané představiteli domácí šlechty, a st~v~l 
místo nich právě dotčené - královně podřízené a jí placené - deputace se zmene

ným názvem královská representace a komora". Staří nejvyšší úředníci zemští 

h ~nl' sic:' ve svy'ch hodnostech, ale pozbyli vlivu na řízení záležitostí zemm 

ponec a . .. h J v " 

k .. h T byl hlub oky' průlom do dosavadního zřízení v naŠIch zemlC. este 
s yc. o k~ k I"''' 
hlubší porušení jeho však znamenalo zrušení samostatné české d~ors e ance are, 

t "c' dosud (a to opět v čele s představitelem stavovskym) samostatnou represen UJil,.., ) Vp .. 

správu českého státu a přidělení její agendy dvěma nově (1. května 1, 49 zrIze~ym 

'nstitucím: direktoriu in pubHcis et cameralibus a nejvyššímu soudnímu mlstu 

~ oberste Justizstelle), které rozdělily mezi sebe politickou a finanční (prvá) a soudní 

(druhá) správu jak zemí koruny české, tak alpských zemí. '; 
f ... h v účelem mělo by'ti především posílení vOJenske zdat-Když se tyto re ormy, Je]lC z '" .. . 

ť monarchie rodu habsbursko-Iotrinského, neosvědčovaly, pnvohla SICe Mane 
nos I v... .. "; , I 
T . ke kompromisu ktery~m restituována alespoň z castl stara znzem, a e 
erezIe? .. bJ' . 
dstatné kusy reforem přece jen zůstaly zachovány. Při direktOriU ln pu lClS 

po , .. v,v v 

libus se změnil vlastně jen název a instituce nazyvana napnste spo-et camera v k" . vVP 

• v sk ou a rakouskou kanceláří, v jejímž čele stál ?,král. ces Y neJvyssl a 
Jenou ce . k'l k' 

k k , .. k léř" Také změna J' ež nastala zrušením (1763) ra ovs e repre-ra ous y prvy anc., , . 
t komory místo nichž postavena v čelo českých zemí královska guberma, 

sen ace a , I' 'vv, ... v d 'k 
b 1 k l 'k' eboť v čele nově zřízených úřadů stá SIce ne]vyssl ure m ne y a ta ve l a, n , v d 

zemský (v Čechách nejvyšší purkrabí, na Moravě z~m,sk! h~}tman), ale ura ,y t~ 
jinak zůstávaly úřady zeměpanskými, jež byly zavIsle pnmo na panovmkovl 

'P I ceny tak J' ako prve deputace a representace. Správa justiční, pokud 
a JIm pa, v v kP I kP 
byla představována nejvyšším soudním místem, společným pro zem~ c~s e a a ,ps e: 

byla úplně nedotčena. Naopak: vláda se snažila, aby konformaCI za~on~dar~tvI 
v.. '" v " .. v k" tát pravne ovsem ' .. n'ch ustanovení sblížila co mozna ne]UzeJl stary ces Y s -uprav 1 • , ~ Vl . 

t 'l . eště existu]'ící - s ostatními oblastmi monarchIe. Nemaly vyznam me o 1 to, 
saeJ . 10 k" 
že také krajská správa byla úplně odňata dosavadním představlte um stav ovs e 

společnosti a definitivně postátněna, majíc napříště v čele jediného, státem place

ného krajského hejtmana. 

Provádějíc tyto reformy, které podstatně postihovaly dosavadní posice a poli-
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tickou moc šlechty, musila se arci vláda Marie Terezie opříti proti této aristokracii, 

která se pochopitelně nerada vzdávala svých práv, o široké vrstvy lidové, na něž 

ostatně hyla různě upozorňována i souvěkými národohospodářskými, filosofickými 

a jinými myšlenkovými proudy. V této souvislosti pochopíme soustavný zájem, 

který jeví vídeňská vláda o zlepšení poměrů poddanských v našich zemích. Už na 

sklonku vlády Marie Terezie projevují se zřetelně snahy o ulehčení životních pod

mínek stavu selského, třehaže jejich výsledky jsou zatím nepatrné. Tím více pak 

pronikají za vlády jejího syna a nástupce Josefa II. (1780-1790), který hyl 

daleko více dotčen osvícenskou filosofií a vůhec osvícenskou kulturou, přikládající 

prostému člověku, hlavně sedlákovi, velmi značný význam jak ve státě, tak v celé 

lidské společnosti. Josef II. hýval nazýván "revolucionářem shora". V skutku jeho 

vláda znamená epochu i v dějinách českého státu, představujíc zřetelný počátek 

procesu, který vedl k úplnému přehudování jeho sociální struktury. V ohledu 

státní administrativy neprovedl Josef II. už žádných podstatných změn; hylyť 

hlavní věci provedeny už jeho matkou. Významněji zasáhl pouze do soudní správy 

českých zemí, zrušiv starou soustavu soudů zemského, komorního, apelačního, 

dvorského a j. a zří div tu jednak zemský soud (pro šlechtu), jednak soud apelační 

(j ako ,druhou instanci pro všechny soudy v zemi, včetně soudu zemského), od 

něhož hylo se odvolati ještě k nejvyššímu soudu ve Vídni - a zhyrokrati

sovav do značné míry i samosprávu měst (regulované magistráty). Reformy, 

kterými se dotkl zřízení sněmovního a které omezovaly různě disposÍční práva 

stavů, nehyly tak závažné, ježto vážnost stavovských sněmů hyla už dříve velmi 

hluhoko poklesla. Zato tím větší důležitost měly jeho reformy poddanské. Pod

danskou reformou hyl vlastně už t. zv. toleranční patent, vydaný v říjnu 1781, 
kterým zrušena dosavadní ustanovení proti nekatolíkům v našich zemích a povo

lena svohoda vyznání augšpurského, helvetského a pravoslavného. To nemohlo 

zůstati hez vlivu na poddané, u nichž osvícenský racionalism, pronikající zvolna 

z vrstev vzdělanějších i do jejich řad, půsohil vnitřní neklid a posiloval pocit 

nesvobody, vyvolaný tehdejŠÍ poddanskou soustavou. Daleko větší však ještě 

změny v dosavadním obrazu českého státu způsobil Josefův patent z 1. listopadu 

1781 o zrušení nevolnictví. Patent ten podstatně uvolnil poměr sedlákův k vrch

nosti, tak~e sedlák se napříště stával úplně svobodným,pánem svého rozhodování, 

moha volně voliti svoj e řemeslo, stěhovati se, ženiti se atd. To mělo zakladní 

význam pro další vývoj této vrstvy. Instituce poddanství sice zůstala v platnosti, 

ale i ona hyla záhy znamenitě ulehčena omezením trestní pravomoci vrchnosti 

nad poddanými. Josef II. se však také postaral o hospodářské vymanění sedláka 

z jeho dosavadního stavu. Po této stránce hyl vyvrcholenímjeho snah t. zv. patent 

herní a urhariální z 10, února 1789, kterým stanoveno, že poddaný má z hrubého 

výtěžku své půdy odváděti pouze 30%, zahrnuje v to jednak kontribuci (12 % ), 

jednak všechny platy a úvazky (i rohoty), kterými hyl povinen vrchnosti, faráři 

a pod. (18%). Tímto nařízením bylo hospodářské zatížení sedláka sníženo o celé 

dvě třetiny. 
Arci ještě za života Josefova zvedl se proti jeho reformám, z nichž některé -

hlavně pokud se týkaly různých náboženských zřízení - hyly ~pravdu nep~o
myšlené, velmi silný odpor u konservativnějšího obyvatelstva. Nastu~~e ~osefuv, 
Leopold II. musil některé z nich - mezi nimi hlavně berní a urhal'lalru patent 

z roku 1789 '- odvolati. Vláda synovce Josefova, syna Leopoldova, Františka 1.: 
pak stojí úplně pod dojmem hrůz, které vyvolala Veliká revoI.uc~ francou.zsk~ 

.. , "1'" aty Reformy Josefa II - až na ty, v mchz ustoupIl uz a J eJl SOCla ru prevr . . "" , v ., 

Leopold ·IL - sice zůstaly v platnosti (jejich odstranění zahranil p~ave .. ne~vlCe 
vliv francouzských událostí), jinak však jakýkoli další postup ve smer~ JImI na

značeném zastaven a vláda vůbec se střežila jakkoli hlouběji zasahovatI do chodu 

dosavadního politického a sociálního zřízení, vidouc nejbezpečnější oporu celého 

státního života v heslu tuhého legitimismu. Ani centralisační úsilí, ve kterém 

J oseí n. hyl tak horliv, za Františka n. tolik nepokročilo, třehaže zavedeny 

některé novoty. které je značně posilovaly (jednotný ohčanský zákonník z r. 1811, 
V' y' vs"ak uz" od r 1753 J' ednotné státní ohčanstvÍ v zemích předlitav-

pnpravovan ., 'V V" v" 

ských a j.). Titul císaře rakouského, který Frantlsek v~· p~l]al ,1'. 1~04, ~yl pr~]at 
spíše pod tlakem vnějších událostí než jako výsledek neJake~o mlevedom.eho plan~ 

d "'v, '" oJ' uda'lostl' pozvolna začal hudovatl z tohoto tItulu poh-a teprve poz eJsl vyv " , 
tickou realitu císařského státu rakouského, zatlačující zase dále zhytky statru samo-

statnosti, jíž se těšily země koruny české. " 
Než procesu, který hyl jednou zahájen reformamijosefinskými a kterému ~ocnym 
kvasem hyly i politické události v ostatní Evropě a její duchový vývoj, nehylo 

možno už zadržeti, Františkovské Rakousko, vedené ohratným kancléřem Metter

nichem ačkoli hledělo vycházeti vstříc rostoucím nárokům širších tříd společnosti 
státní s'kutečnou péčí o hmotné hlaho ohčanstva, sledujíc v této věci nadále osví

censký eudaimonologický ideál státu, nemohlo dáti vývoji ~ěcí jiný smě~. ~ají
mavo je však, že uplatnění širších vrs~ev lidových, o~ neho"z J.os,ef II. . o~ekaval 
podporu dynastie a jejích centralistických snah ~ro:l o~stredlv,e ~O~I ~,lvech~y, 
začalo se velmi záhy ohraceti proti vládě a proti Idealu Jednotne, sUne rlse, Jak 

o něm snil tento císař. Ve vrstvách lidových vystupuje na scénu činitel daleko 

diferencovanější než hyla šlechta~ která v té dohě už byla vlastně do značné míry 

stmelena v jedinou společnost, činitel, u něhož je zejména jeho jazykový cha

rakter zdaleka nesetřen. Není proto divu, že se obrací proti všem unifikačním 
snahám, zej ména pokud směřovaly i k jazykovému zcentralisování a sj ednocení 

celé říše domu hahshursko-lotrinského. Oposičním a posledními zhytky státního 

práva se hradícím stavovským společnostem, proti nimž s~ chtěla dynastie opříti 
o tyto nově se politicky uplatňující vrstvy, dostává se v ruch naopak. ~pory a :.0-
vzhuzení. A čím více roste a mohutní za hmotně příznivé situace, JIŽ vytvorila 
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vláda Františka I. a jeho nástupce Ferdinanda V. (či vlastně jeho poručníků), 

stav měšťanský, tím větší odvahy nabývá opět josefinským režimem zatlačená 

stavovská op osice. V letech čtyřicátých XIX. století slyšíme již na českém sněmu, 

který nepřestal fungovati ani v této době, opět odvážnější řeči. Šlechta je roz
hodnuta vyjíti vstříc liberální náladě doby a zreformovati společnost sněmovní, 

k níž by byli připojeni i zástupci měst a selského obyvatelstva. Na druhé straně 

znekHdnělé měšťanstvo, k jehož nespokojenosti přispívaly i určité hospodářské 

podmínky, staví se čím dál tím zřetelněji za stavovskou oposici, která neváhala 

dokonce vytasiti se i s požadavkem odpovědnosti vlády vůči sněmu. Do této situ

ace přichází rok 1848 se svými pohnutými událostmi, v jejichž víru se rodí nejen 

nová ústava státu domu rakouského, končící v jeho zemích převahu absolutní 

moci panovnické, ale i nové údohí našich dějin. 
ZDENĚK KALISTA 

LITERATURA: Kromě všeohecných příruček českých dějin politických, právních atd., jež ohjímají celou naši 
historii, třeha na tomto místě uvésti: Em. Denise: "Čechy po Bílé hoře", kroniku "Dějiny Čech a Moravy nové 
dohy" (napsali Ant. Rezek, Jos. Svátek a Just. V.Prášek), Jos. Kalouska "České státní právo", B. Riegra "Krajské 
zřízení v Čechách" II Jos. Pekaře "Bílou horu", "Knihu o Kosti" a "České katastry 1654-1789". 

Co Vy jste o slovanském všemu národu společném a církevním ja
zyku ve smyslu historickémblud.ně napsal, správně jste pověděl ve 
smyslu prorockém, t. j. o době, která nyní začíná a t1e které národ 
slovanský daleko široko rozložený po zemi jméno vezme od Slávy, 
jelikož Bůh veliké věci na Slovanech a skrze Slovany zjeví světu 
působením toho, jejž Duch svatý řídí . .. Ztratí smlouvol~mnt~rá: 
pruský Slezsko, jež ke království českému náleželo, Sasak, Jehkoz 
špatné jeho rady poslechnul, ztratí Lužici. Království české roz
množí se nesmírně a vyvine se mohutně; Polska, trestaná pro za
nedbání řeči mateřské, pokvěte opět; ruské cárství se rozmnoží a roz
šíří až k hranicím Persie a Indi?, t. j. slovanský národ zpětným 
chodem se dotkne těch krajin, které původně obýval . .. 

Politický "sen" J. Dobrovského churavého v listě 
Durychovi z 24. list. 1795 v překladu Brandlově. 

Idea česl(oslovenského státu u našich 
buditelů 

Bohatá ideov& výplň našeho ohrození, tolik významná pro celý náš další vývoj ná

rodní, kulturní, mravní, hospodářský, sociální i politický, ha základ naší dnešní 

existence a samostatnosti, vykrystalisovala se za pronikavých vlivů všech kultur~ 
ních podnětů, proudů ~ sil, jež způsohily naše krásné a podivuhodné národní ohro-

zenÍ. 
Byly to především dva významné proudy cizí, starý klasicismus, jenž od polo-

vice XVIII. století, očištěn novohumanismem, mocně půsohil na naše ohrození 

vzdělanostním ideálem humanistickým, klasickou humanitas Ciceronovou, a nové 

osvícenství, s klasicismem ideově příhuzné a s ním se vzájemně pronikající. Vy= 

šedši z Anglie a Francie, šířilo se neodolatelně po celé vzdělané Evropě, kde vliv 

francouzské řečí, literatury i módy od dohy Ludvíka XIV. připravil mu půdu, a již 

v prvé polovině XVIII. století prosáklo a v druhé polovině XVIII. století zaplavilo 

87 



země rakouské s VídnI' v C
V I V lik" V t .. ~ M' T . " e e. e e osve ne rewrmy arie ereZle a zeJmena J ose-

fa II. (patent toleranční a robotní atd.), reformy tak významné i pro naše kulturní 

a národní obrození, byly ovocem hlavně osvícenstvÍ. Z Vídně, ale také přímo 

z ~~ancie a Anglie osvícenství proniká také do zemí českých i na Slovensko, podlé
haJlc tu význačným změnám, jež opravňují mluviti o speciálním osvícenství 

českém. Vedle zájmu, často až nadšení pro vědu, zejména historickou, pro kriti

ku, pro volnost vědeckého myšlení a badání čeští osvícenci hlásí se ovšem také, 

třeba měrou velmi různou, k ostatním krásným vymoženostem osvícenství i klasi

cismu: k humanitě a souvislému s ní lidumilství, ke snahám lidově osvětným, na

mířeným zejména proti tmám nevědomosti, zakořeněným předsudkům a pově~ 
rám, třeba i zbožným, ke svobodě svědomí a náboženské snášelivosti, čelícím proti 

fanatismu a násilnictví "hierarchického despotismu" protireformace. 

0v~ro~ený s:,ar! ~lasicismus a nové osvícenství se svou kritickou vědou to hyly, jež 
prlI~ely" strlzhveho Dohrovské~o k radostnému vzrušení nad svou dohou: proti 
dohe pred 50-100 lety, dohe temnoty, jeho věk jest mu "jasným polednem 
v němž záře osvěty zaplašila všecky mrákoty mozku daleko za náš ohzor" (Bohm~ 
Litt. auf d. Jahr 1779, str. 4). 

P~es velik~ zásl~h: o naše ohrození samo cizí osvícenství ani josefinství nehylo hy 
nas ohrodilo. Prave naopak svým temným ruhem: ahsolutismem a s ním souvislým 

a hyrokratismem j osefinství ohrozilo poslední zhytky svohody samo

statného státu českého, ba úsilnou a systematickou germanisací, byť namířenou na 

řeč úřadů a inteligence, ohrožovalo samo trvání české řeči a tím i české národ

nosti. Nebezpečí to zažehnal třetí významný, ha hlavní činitel našeho ohrození: 

duševní a mra vní síla národa, jíž ani katastrofa hělohorská ani její osudné ná

sledky nedovedly zdolati. 
I v první půli XVIII. století, za dohy nejhluhšího temna, tato životní síla národa, 

opět a opět podněcovaná vlivy pokročilé ciziny, hlásila se ve třídách vyšších živým 

a hluhokým zájmem pro umění výtvarná i hudehní, porůznu i hluhším zájmem 

pro nové myšlení vědecké a náhoženské (Scrinci, Prokop Diviš, Petl'aschova Společ

nost neznámých, Bonaventura Piter, Sporkův jansenismus), v lidu houževnatým 

~dpor~vm '" k protireformaci, zálihou ve starších knihách, zejména husitských, 
1 v kmzkach exulantských, vytrvalým uchováváním své české mateřštiny i tradic 

národních a husitsko-bratrských a konečně rozkvětem a hásnickou hodnotou 

lidové písně a pohádky a lidového umění vůbec, ba i pololidovými skladhami 

a sb~r~~~: písmáků" kantorů a pod. Způsobem ještě významnějším a historicky 
pamatnejíum sIla se projevila v druhé půli XVIII. věku. Mohutná 

vlna nového cizího myšlení osvícenského i vědeckého, uvolněná reformami tere= 

,ziánskými a josefinskými, neodplavila naši národnost, nýhrž naopak vyhurcovala 
životní sílu, v národě dřímající, a spolupůsohila na naše ohrození kulturní i národníé 

Ideový obsah našeho ohrození utváfelse za pronikavého vlivu všech tří kulturních 
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pr~udů výše zmíněných. I idea našeho státu, a co s ní sou viselo, vyvíjela se pod 

těmito vlivy. 
V té příčině jest zajímavý již poměr ohrozujícího se národa k rakouskému státu 

a jeho osvícenému ahsolutismu. Sledujme především poměr šlechty, předního, ha 

výhradního representanta tehdejšího myšlení politického. Jak 8vůdn!m hylo 

tereziánské a josefinské osvícenství pro české osvícence, patrno z toho, pk sym

paticky je vítali. I česká šlechta, přes napiatý svůj poměr k habsburskému ah
so

: 
lutismu od dob Josefa I. a zvláště Karla VI., dala Marii Terezii i Josefu II. ochotne 
a oddané ha nadšené pomocníky a chvalořečníky při jejich osvícenských refor

mách. Ai.e to hyla jen menší část šlechty a ani ta nesouhlasila vždy s ahsolutis

tickým centralismem a s germanisací. Valná většina šlechty smýšléla jinak. 

I za dohy nejhluhšího pokoření a úpadku politického ozývalo se, byť j~n n~s~ěle 
a potají, stavovsko-poHtické i národní, zej ména státně národní vědomí ceske v Jed
notlivcích z naší národní šlechty, zbylé po katastrofách hělohorských. Svědectvím 
toho jest historické dílo Bohuslava Balhína, zejména slavná jeho "Ohrana jazyka 

slovanského, .zvláště českého" (1672-3), jež tuším nejplněji a nejs.měleji napo

věděla, třeba místy jen mezi řádky, jak národně a politicky cítili a v hloubi duše 
své smýšleli nejlepší a nejuvědomělejší mužové v české llárodní šlechtě té doby. 

Jak odvážný hyl tento projev Balbínův, ukázalo nejlépe zděšení úřadů, když 

Ohrana vyšla latinsky v Praze péčí Peldovou r. 1775, kdy vydání zkonfiskováno, 

censor i tiskař vyšetřováni, ba z autorství podezříváni Pelcl a hrahě Fr. Ant. 

N ostic. Balhín historik hyl prvním huditelem národního i politického vědomí 
mezi českou šlechtou _ také mezi českou inteligencí i měšť anstvem - a se svými 

přáteli-historiky, po většinou žáky (Tomášem Pešinou, Fr. Beckovským aj.), 

zůstal jím po celé XVIII. století. Ten tichý a vytrvalý odpor jedné, strany če~kýc~ 
stavů, která si uprostřed rostoucí politické a národní malátnostI a poddajnostI 
až do dohy Marie Terezie proti úchvatům absolutismu a cetralisace dovedla ucho

vati tradice samostatnosti a mužně hránila samosprávy (Denis, Čechy po Bílé 

hoře I., 414 n.), hyl jistě také zásluhou historicko-huditelské činností Balbínovy 

a jeho přátel historiků. I zajímavá Blažejova obrana české řeči v úřadech vy.šla 

z historických vzpomínek. Tento huditelský účin tradic historických byl posilo

ván vzrůstem ahsolutismu a centralismu, zvláště za Karla VI., kdy víc· a více 

se ruší samospráva stavovská a jednotlivé země amalgamují se znenáhla v jed

notné mocnářství. Nepřekvapuje pak, když jednání českých sněmů, ještě za 
Leopolda I. oddané a přátelsky důvěřivé, v posledním desítiletí vlády Karla VI. 

dostalo neohvykle důrazný. 
A neméně národní a politické vědomí naší šlechty bylo posilováno také příkladem 
i novým politickým a vědeckým myšlením evropského západu: politické a občanské 
svohody Holandska a zvláště Anglie, jež od Viléma III. Oranžského zbavila se 

navždy ahsolutismu, zcela se otevřela nejen svohodě myšlení a tisku, nýbrž 

89 



90 

i svohodě politické a ohčanské (,declaration of ri ht ' 
stala pro celé XVIII. stolet" t kVk 'd ~l "" g s 1689) a svou ústavou se 

v I a l' a 1 ea em VSI nové t ~ t . k" 
vse to hylo divadlem t k ' d v, "", 8 a nIC e teorie i praxe -

a novym, o OCl hljlClm zvl""C 
ahsolutistické lihovůle V' ' as e pro cestovatele ze země 

, ze se anI nemohlo minouti hl h k "h 
století tento svůdny~ vliv l' k" ~ u o e o dojmu. V XVIII. 

. . ang IC e ustavy hyl stu ňo' . 
a Jeho oh divem pro politicko h d A . P van Jednak Montesquieuem 

u svo o u nghe - un . ... 
se cache sous la forme de I h' , ' e natlOn, ou la république 

a monarc le - v slavn ~ h ďl h 
(1721) a zvláště v ,De l'esprit des lois' (I748) . v , yc ,,1 ec ,Lettres persanes' 

t " P . , Jez take u nas hyla d h" , . 
po vrzuJI rager Gelehrte N h' hM' o re znama, Jak ac nc ten, . A. V OIgt hr K v Š h 
méně zájem pro Anglii šířil V lt. ( L ,. aspar tern erk a j. A ne-

(
1768 o aue , ettres SUl' les Angl . ') r J 

n.), spisy Burkeovy (1770 ) J k" hl v alS ,1St Y uniusovy 
Pll '" ~. a n.. a y o as vse to hudilo v Č h" h ' , 

e c, pruovnava]e moc stavů česk" h "d h' ec ac ,napovlda 
parlamentu (,Kurzgefasste G h' Yh

c 
pr

7
e ltVOU hělohorskou k moci anglického 

esc lC te 88) M A V' , 
Geist d. hohm. Gesetze' psalo r k'" ,a . . Olgt, Jenž v ,Ueher den 

K 
ang IC e u8tavě ve smysl M ' 

politické svohodomyslnost' h '" 1 u ontesqmeuově. 
, I vyc ovava a naši šlecht .. }' 

zapadní filosofie a žurnalist 'k I " ~ U I mte Igenci také nová 
I a, uvo nena u nás za J'o fi ' 

svohody a horlením prot' v b se nstvI a prodchnutá ideou 
I vs emu ezprávÍ a útisk . 

Locke, Burke a J' ve F .. M . u, a to I politickému: v Anglii 
., ranCll ontesquleu' eho v P k'" 

aristokrata proti asiatské d ,.,. h : J z, ers e lIsty' se zrodily ze záští 
, espocn a Je oz Duch zák o, 

hyl arsenálem politických zhran' v hl b' onu po celé XVIII. století 

d
Ia az u oko do XIX t l P o 

mo erního politického vzděl" P (K Id' s o etI zustal základem 

J h 
anI u tur . Gegenwart I II I 252) 

o ann Jak. Mosel'. kne"z p" , . v • " . ,v Německu , , rava, ]enz prvý v N" k 
celý život boj oval za ideu p" "h" emec u se vzácnou odvahou po 
. raVnI o statu proti všem "h o 

tIsmu, a August Lud. Schl" . v .' • pre matum a násilí despo-
ozer, ]enz nejen Jako slavny~ h' t 'k I" 

myslný politik velkého 1'0 hl d v ,. lS. on , a e I Jako svohodo-

h
. z e u, muzne odvahy a ch kt ' 

150 II na probuzení polit' k'h I v ara ernostI pronikavě pů-. 
IC e o smys u v N emecku Ž ., v 

byli u nás dohře známi dosv"d'" M . . e I tItO nemečtí spisovatelé 
, e cUJe o oserOVI výslov v h K v Š 

autohiografii(kr.1783) o Schl" .. h" ne r. aspar ternherk ve své 
. , ozerovIJ e o plsemné st k D h 

jeho vliv na historiky a fil I V' Y Y s o nerem a Dobrovským 
atd. o ogy Olgta, Pelda, Durycha, Dohrovského, Procházku 

Jak všecky ty p d v I' .. o nety a v lVy CIzí I domácí p o h 'I ' . 
lení české šlechty a int r k' , '. USO I Y na polItICké a národní smýš-

M 
. e Igence~ u azuJe JejIch odpor k bl' 

ane Terezie a Josefa II D v ~ ~ v a so utIsmu a centralismu 

P 
. ,. . ve vyznamna svedectv'" h k . " 

rve napsal nosticky" hofm' t P I I P v I cara tensuJl tento odpor. 
lS rec v ametech Pel I ,." , 

snahy Marie Terezie ba kl d .. " . c uznava velIkost a šlechetné 

T
" . ,a e Jl mezI největší žen . v kd d V 

lm nepříznivěji líčí . '" "k Č o v y, Jez y se ely na trůně. 
v , ,. " • 'v JeJ! pomel' echum: ,Cechů ,,, 

vstIpih Jl JIZ v mládí ahy' hl'h I Č m neprala. Vychovatelé její 
, slneo 1 ova a echů "V' d 

macecha s dětmi nevlastn" B h v ' S nImlZ Je nala ne jinak, než jako 
,. ImI. .. o uzel, hohužel n h . . 

tato velka panovnice byla Y' il k db' emo u poznamenatI nIC, co by 
ucm a o ru naší vl ., N . 

tence ozvala se z tohoto posudk I .. astI. eJen nechut Pelda vlas-
u, a e take nechut šlechtických kruhů, Pelclovi 

hlízkých, k císařovně, jež ovšem nikdy nezapomněla na chování české šlechty 

za bavorského vpádu. Ještě nepříznivěji vyzněl Pelclův soud o JosefoviII. Na

dšení, s kterým Pelcl uvítal jeho vládu, záhy nejen zchladlo, ale obrátilo se ve 

výtky ostřejŠÍ a ostřejší, ba posléze se zvrhlo v učiněnou karikaturu Josefovy 

osohnosti i jeho snah, a to i nejšlechetnějších. 
Klidněji a spravedlivěji vzpomněl Marie Terezie i Josefa II. druhý pamětník, 
jemný aristokrat a učenec Kašpar Šternherk. Zejména o Marii Terezii píše sympa

ticky a plně oceňuje její zásluhy o osvětný a vědecký ruch v Čechách. O Josefovi 

II. však i on soudí přísně: ,Na sklonku vlády Josefa II. zavládla v Čechách veliká 

nespokojenost, zvláště mezi šlechtou a duchovenstvem, i zmatek ve všech stavech'. 

Příčiny toho Šternberk vidí ne v nových ideách, jež velice nadaný a společensky 
roztomilý panovník šířil, nýbrž v překotném chvatu, s nímž je uváděl v život, 

bez ohledu na zvyky a tradice. ,Tak šířila se všude nelibost k panovníkovi,jenž 

zamýšleje dohré, chtěl je provésti stupňovaným absolutismem v neklidném 

chvatu'. 
Chápeme pak, proč se česká šlechta - a jí hlízká inteligence - od počátku politic-

kých reforem tereziánských staví do oposice, nejdříve nesmělé a tajné, ale časem 
rostoucí s vývojem událostí, třeba nedostihla nikdy síly a odvahy šlechty uherské, 

jejíž politická oposice nebyla v Čechách neznáma a bez vlivu. 
Za oposice té se přirozeně posilují a prohlubují historické vzpomínky na někdejší 
slávu a samostatnost českého státu předbělohorského, b.~předhabsburského, jehož 

obraz nakreslily historické spisy Balhínovy a zvláště Pavla Stránského ,Respublica 

Boj ema' , vLl 7 92-1803 přeložená, komentovaná a do své doby prodloužená Ignácem 

Cornovou, obraz, jenž stále byl osvěžován, doplňován a tříben novým kritickým 

dějezpytem i dějepisem, šlechtě tak blízkým, Dobnerem, Voigtem, Pubičkou, 
Pelclem, Procházkou, Dobrovským a j. Vedle ,zlatého věku' Karla IV., jenž tolik 

byl obdivován již našimi historiky protireformačními, historikové ohrozenští 

s průhlednou tendencí ukazují na český stát dohy předhabsburské a v zemském 

zřízení Vladislavském spatřují takřka ideál svobodné ústavy,jenž nadšené stoupence 

Montesquieuovy upomínal na syobody slavené ústavy anglické. 
Jak vším tím zmohutnělo národní i politické vědomí stavů a zejména šlechty, 

ukázalo se za posledních dnů vlády Josefa II. a za Leopolda II., kdy si již troufalo 

veřejně a důrazně útočit na josefinský absolutismus, ovšem tehdy již se všech 

stran stísněný. Několik dní před smrtí Josefa II. šedesát předních osob ze stavů 
podalo panovníkovi stížný spis (ll. února 1790), žádajíce, aby obnovil stavovské 

zřízení zemské i zemský výhor. Když nástupce Josefův, Leopold II., šlechtě 
příznivý, byl ochoten stížnosti vyhověti~ sněm pražský 9. března si zvolil výbor, 

jenž pak připravil příslušná desideria k císaři. Tato památná desideria, ,směs 
dosti šťavnatá revindikací feudálních a theorií filosofických' (Denis), třebaže se 

nevyrovnala smělým, sebevědomým desideriím stavů uherských, představují mam 
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ximum politických tužeb šlechty, návrat k feudálnímu státu předhělohorsk '" 
H' . k emu. 

l~t~~vl~ Ý výz.nam dohy i cizí příklady a poučení způsobily sice, že několik nej vlaste-
necteJslch a nejpokrokovějších členů, zvláště šlechty mladší vycítilo potřehu b 

'" , "a y 
nova ustava hyla v duchu doby zmodernisována a zdemokratisována, ahy sněm 

n:ustrnul na ohraně několika zájmů zvláštních, ale ujal se v:~ei ceÚ země, celého 

narod~v a stal se tak zastupitelstvem opravdu národním a lidovým. V tom smyslu 

Frant~~ek Josef Kolovrat Libšteinský, Jan Buquoi, Jan Rudolf Černín a ~vláště 
Frantlsek Šternberk vřele se přimlouvali za žádost me"st o slus"nv,,,,p t ' eJsI zas oupem. 
,Proč zavírati se ve stará zřízení' - prohlásil tehdy Fr Šternberk kd'" '" v " . '" . " . . - yz Sl prave 
preJeme potlaCltI stopy holestne mmulosti? Nepřestávejme na zlepšení stavu čt v 

nebo vť v I V'V yr 
. v pe I mest, a e rozsume svou péči na všechen stav městský i na všechn 

oh~~ny:. A ke. stejné výši politické i mravní }'r. Šternberk se povznesl, když sně~ 
v zlstne~ eg~lsmu a podle starých kastovních předsudků usilovalo nové porobení 
poddaneho lIdu a proti hrozící bouři selské se dožadoval návratu karaháče za

kročení v~j~ka a vůhec staré nelítostné tvrdostÍ. Fr. Šternherk prohlásil t;hdy 
slavnostne, ze se málo hodí, v petici, jež má být předložena králi jménem národa 

nějak tupiti důležitou část národa, celou třídu lidu' (Denis, Čechy po Bílé hoře I.: 
583 n.). Ale všechny tyto snahy Fr. Šternberka a jeho přátel o zmodernisování 

~ zdemokratisování stavovské ústavy nenašly pochopení u většiny sobecké 
slechty a tak šlechtická idea českého státu ustrnula na přežilé formě předhělo

hor.s~ého státu příkře feudálního, jež nadto byla silně porušena dalším vývojem 

pohtICký~l ~ zejména hrůzou z francouzské revoluce, jež opět sblížila šlechtu 
~ absolutIstICkou dynastií a přiměla ji zapomínati na své revindikace politické 

I stavovské. Přesto desideria stavů českých a sněmování z r. 1791 znamenal 

~onec politického úpadku po r. 1620 a úsvit dohy nové, a tř~haže feudál~ 
ust~va z~hYvse pře~ila, touha a úsilí o svohodný stát český nezmizely již 
z vedoml naseho naroda a vedly jeho snahy až do převratu. 

Neméně cenné, národně i kulturně, hylo také druhé dědictví politického ohrození 

šlechty: živější a účinnější zájem a péče o český jazyk a jeho literaturu tehdy se 

obrozuj~cí. v ~ eh~zpečÍ a~solutismu a centralismu i souvislé s nimi ger:Uanisace, 

ale ta~e vd~Jmnoe v~~o ... lllinky a tradice, tolik posílené našimi historiky-buditeli, 

a ~~~~cn~ 1 :~ru~t mllh národně obrodného - vše to povzneslo aspoň v uvědomě
leJ81 ca stl na Sl narodní šlechty zájem a vážnost k české literatuře a řeči paUaď 

,# d " Š· ' '. IU 
n~~o nostl,,(K. ternberk), symbolu bývalé české svohody a slávy. Z tohoto 

zaJ~u ~ ovse~ t~ké z praktických potřeh českého úřadování i duchovní správy 
knezske, ohrozenych germanisací, vyšel návrh sněmu ze dne 17. července 1790 
pojatý pak do desiderií k panovníkovi, ahy na česky~ch školách a zeJ'ména ' 

vk'h . ~ prazs yc gymnasiích hyla zavedena čeština a aby i žákům, znajícím jen česky 

hyl umožněn přístup ke studiím. Pro odpor gubernia návrh ten propadl a nahraze~ 
návrhem guherniálního rady J os. Ant. von Rieggera, ahy na universitě pražské 
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byla zřízena stolice češtiny. Po schválení císařském ze dne 15. května 1792, zalo

žena pak na pražské universitě nová stolice české řeči a literatury, tak význam
ná pro naše národní i kulturní ohrození, a 21. prosince 1792 (resp. 5. ledna 1793) 

jmenován prvním jejím profesorem Fr. M. PelcI. 
Přes veliký význam stolice české řeči a literatury, o nějž hlavní zásluha patří 
ovšem oběma prvním profesorům PelcIovi a Janu Nejedlému, přes živý a hluhoký 

zájem pro dějiny a jejich památky, které tolik prohouzely národní vědomí, přes 
přátelské styky s vlastenci huditeli, jejichž historické spisy hyly prodchnuty tolika 

tendencemi národně buditelskými i obrannými, namířenými zejména k šlechtě 
(Voigt, PelcI, Dohrovský), přes všechen odpor k josefinské germanisaci, ba přes 
vřelé a hluhoké vlastenectví jednotlivých šlechticů, hr. Fr. J os. Kinského, Fr . 

Ant. Nostice a jeho synů, Neuherků, Kašpara a zvláště Františka Šternberka atd., 

šlechta nesplnila ani v době j osefinské ani později povinnosti, kterou tak lapi

dárně připomněl její člen Fr. Jos. Kinský v ,Erinnerung Uher einen wichtigen 

Gegenstand' (1774): ,Přiznávám se, že jsem jako dobrý potomek Slovanů zdědil 
spolu pfedsudek, že když mateřskou řečí Francouze jest francouzština a Němce 
němčina, mateřštinou Čecha nutně jest čeština'. Aspoň uvědomělejší naši šlechtici 

cítili se Čechy, ale čeština se nestala nikdy jejich mateřštinou. 
V době, kdy stavové, t. j. šlechta, představovali téměř výhradně politický živel 

národa, jejich politické myšlení a toužení hylo také politickým myšlením a touže
ním naší inteligence a zejména našich buditelů. Půsohily na ně stejné podněty 
a vlivy, cizí i domácí-pronikavější než u šlechty hyl vliv germanisace - u mno

hých i společenské styky se šlechtou, takže i její předsudky někdy porušovaly 

smýšlení buditelů (PelcIa). Nepřekvapuje pak, když se i naši huditelé hláSÍ, třeba 
ne tak zřejmě, nejen k touze po svohodném státě českém, ale také k šlechtické 

idei státu feudálního (srov. chválu Voigtovu i PelcIovu zemského zřízení Vladi

slavského). Přesto jsou významné a také význačné rozdíly mezi politickými ná

zory a tužbami našich prvých huditelů a šlechty a vývojem obrození rozdíly ty 

jen vzrůstají, a. to již v druhé generaci našich huditelů, v generaci Jungmannově. 
Hlásí se v nich lidový původ, vřelejší vědomí národní, opřené nejen o historické 

tradice, ale i o živý jazyk a literaturu, a konečně i hluhší osvícenství našich hudi-

telů, vystřídané v mladších generacích romantismem. 
V té příčině jest zajímavý již poměr našich prvních huditelů k Josefovi II. Jen 
někteří naši huditelé z duchovenstva (Dohner, Voigt) a nostický hofmistr PelcI 

hlásí se k příkrému odporu šlechty k josefinství. Ostatní bud~telé - osvícenci, a to 

i z duchovenstva a z řádů: exjesuita Cornova, pavIán Fr. F. Procházka, premon= 
strát Raf. Ungar, ba i střízlivý Dobrovský a ovšem i huditelé světští, Moravan 

Monse a j., jsou přesvědčení josefinisté"tak nadšení osvětnými a sociálními refor
mami i ostatními zásluhami josefinství, že někdy zapomínají i na germanisaci, 

české národnosti tak nebezpečnou, i na ostatní jeho stíny. 
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Ještě dále zašly j osefinské sympatie osvícenských ~uditelů lidových: Karla"Ign. 

a Václava Tháma, kteří v Josefovi II. oslavovali ochránce češtiny, Václava M. 

Krameriusa, překladatele mystické Knihy Josefovy, Ant. Jos. Zímy, jenž Josefa 

II. ,Velikého' slavil jako ,Otce vlasti' a j. Tento sympatický, až nadšený poměr 
našich buditelů osvícenců k Josefovi II. nedává tuším pochybovati o tom, že naši 

buditelé do ideálu svobodného českého státu vkládali jistě také osvětné a so

ciální snahy josefinství: svobodu čtení, myšlení, přesvědčení a badání svobodu 
v , 

svedomí a náboženskou snášelivost, osvětné, sociální a ho,spodářské povznesení 

lidu, humanitu a lidumilství k trpícím a chudým, povznesení školství a soudnictví 

atd. Že tím idea feudálního státu byla významně zmodernisována a zdemokratiso

vána a později objevem týchž snah ve spisech J. A. Komenského znárodněna 
jest jistě na bíle dni. 

, 

Přes své sympatie k josefinství naši buditelé z inteligence, třebaže poměry byli 

~uceni mluviti i psáti latinsky a německy, a tím spíše buditelé lidu, jenž jediný 

Sl uchoval živý jazyk český, zakladatelé prvních počátků nové literatury, české 
i jazykem, byli vřelejší a hlubší vlastenci než většina šlechty. Jejich vlastenectví 

neopíralo se již jen o historické tradice, nýbrž o živý jazyk český, jejž usilo,vali 

zachrániti před nebezpečím germanisace a nevážnosti, zachovati v někdej ší ry

zosti a správnosti, literárně uplatniti aspoň v písemnictví pro lid. Mladší generace 

buditelská odvážila se ještě dále, usilujíc jazyku českému dobýti starých práv, 

dostati jej do širokého proudu celého života veřejného, spisovnou češtinu učiniti 
schopnou samostatného života kulturního a literárního, povznésti literatur~ jím 

psanou na výši literatur světový<?h. Geografické a státní vlastenectví, význačné 
zvláště pro šlechtu, mění se tak ponenáhlu, zej ména v mladší generaci buditelské, 

ve vlastenectvÍ etnické, jehož hlavní příznak, ba podstata je obrana a péče o jazyk 

český a jím psanou literaturu. Jak mocné a úchvatné bylo toto nové vlastenectví, 

posílené hlavně historickými tradicemi, zejména Balbínem, jehoi Obrana jazyka 

slova~ského a zvláště českého i Bohemia docta do,staly se tehdy na veřejnost, 
uka~uJe. fakt, že celá řada rozených Němců (Do~ner, Voigt, Cornova, Ungar aj.) 
stah se Jeho oddanými vyznavači a českými buditeli. 

Význačným projevem etnického a jazykového vlastenectví~ jímž:byla prodchnuta 

~elá ~evs~~ literatura~ zejména i poesie, noviny a divadlo té doby, byly již obrany 
ceske reCI od K. L Tháma, PelcIa, Moravana Hankeho, Slováka Hrdličky a j. 

A neméně význačné jsou také projevy jiné. M. A. Voigt~ jeden z nejvřelejších 
vlastenců-buditelů~ prohlásil v polemice s Deutscher Merkur důrazně právo Čechů 
na vlastní literaturu a zejména poesii, psanou česky. A Dobrovský, probuzený 

k národnímu vědomí Durychem a Pelclem, přihlásil se k novému vlastenect~í 
ne sice citovým horováním,ježjeho střízlivému, kritickému duchu bylo cizí, ale po

lemikou s novotářem Pohlem o ryzost a historickou kontinuitu české řeči spisovné 

a zvláště epochálními vědeckými díly o české feči, literatuře, historii, zejména 

Dějinami české řeči a literatury, mluvnicí české řeči, slovníkem atd. I souhlas 

Dobrovského starce, s jakým přijal a podporoval snahy romantika Palackého 

o znároděnní Musea a vydávání musejních časopisů, byl významným projevem 

nacionalismu Dobro,vského, zvroucnělého vývojem národního obrození a hlavně 

vlivem Palackého. 

Vlastenectví Dobrovského jest však i po jiných stránkách významné. Jako již 

Piter, Dobner, Voigt, PelcI a jiní buditelé, tak i Dobrovský ve svých časopisech, 

v historických a filolo,gických spisech a ovšem i v dopisech vědecky zdůrazňoval 

národní, jazykovou, kulturní i politickou jednotu Čechů a Moravanů - také 

Slezanů - jíž ovšem byla prodchnuta i historická idea stavovského státu českého. 

Dobrovský prvý z našich buditelů šel tu ještě dále. Se stejnou důrazností a pře

svědčivostí důvody hi8torickými i filologickými pro,kázal národní, jazykovou 

i kulturní jednotu Čechů a Slováků, rozhodně ji hájil proti rozkolným snahám 

Ant. Bernoláka i jeho stoupenců a na celé půlstoletí ji zachránil aspoň u Slováků 

evangelických. I tato československá jednota byla významným přínosem do ideje 

samostatného státu, vzácným odkazem našich buditelů národu. 

A nemenší význam Dobrovský má také pro posílení vědomí slovanského. Národní 

vědomí české bylo od počátku provázeno vědomím slovanské příbuznosti, tujasněj= 

šÍm, tu temněj šÍmo Zej mé na naši historikové a filologové se k němu hlásili, a to 

i v době obrozenské (Voigt, Procházka). Durych a zvláště Dobrovský toto tradiční vě

domí slovanské příbuznosti a vzájemnosti nejen posílili, ale dali mu také jako zakla

datelé a první budovatelé slavistiky svými vědeckými studiemi o Slovanstvu pevný 

základ, přesný obsah, vytkli mu nové cíle i cesty k nim vedoucí, ba ukázali, zejména 

Dobrovský, vlastním příkladem, jak je uváděti v život. Básníky Puchmajerem 

a A. Markem, J o,s. Jungmannem aj. nové české v lastenect ví i slovanství proniklo 

i do české poesie, v níž pak vyvrcholilo Janem Kollárem a Čelakovským, jako ve 

vědě P. J. Šafaříkem. 
Není pochybnosti, že i toto vřelé vlastenectví československé, prodchnuté obra

nami české řeči a literatury i úzkostlivou péčí o ně a prohloubené slovanskou 

vzájemností, naši buditelé vkládali do svých tužeb a snů o svobodném státu 

českém a tak ideu feudálního státu znárodnili. Teprve tímto zmodernisováním, 

zdemokratisováním a znárodněním naši buditelé idei svobodného,;! státu českého 
dodali životnosti, učinili ji velkým politickým odkazem budoucnosti, svobodnému 

československému státu. 

Je tuším samozřejmé, že již v tomto zmodernisování a znárodnění ideje svobod

ného státu českého osvědčila se skvěle duševní i mravní síla národa, jež podmínila 

naše slavné obrození. Projevila se však i jinak: značnou řadou nejen vynikajících 

učenců, ale i velikých osobností a ryzích, pevných charakterů s Dobrovským 

v čele, jež dala našemu obrozenÍ. Co tento fakt znamenal pro naše obrození, jest 

známo: ,Že pak již nyní s dobrým svědomím a plným právem hlásiti se můžeme 
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o své místo v řadě národů - pověděl Palacký ve Svatoboru již r. 1864 - za to 

děkovati máme ne tak počtu svému a síle hmotné, jako raději moci duchovní 

a mravní statečnosti těch, kteří nás předešli v národním procitnutí a uvědo

mení. Kdyby oni ve svém podnikání byli hned od počátku se neohradili p r a vou 

osvětou, pra vým pokrokem k lepším u, sku tečnou obětavostí a bez

ú hon n o stí cha r a k t e r u, byli by neodolali nesnázím a překážkám nesčíslným 

i těžkým.4 I tato mravní a charakterová výše našich buditelů jest vzácným od
kazem našeho obrození národu a jeho samostatnému státu. 

JOS.HANUŠ 

LITERATURA: E. Denis, Čechy po Bílé hoře (v překladu a s poznámkami J. Vančury. Praha 1905 a 1906).
Jas. Pekař, Dějiny československé (Praha 1926). - Jas. Hanuš, Národní Museum a naše obrození (Praha 1921 
a 1923, dva díly). - Jar. Vlček, Dějiny české literatury (Praha 1931, sv. IV.). - Jan Jakubec, Dějiny literatury 
české (Praha1932, díl 11.). - A. Novák: Přehledné dějiny literatury české (1922). - Literatura XIX. století, 
díl I. (Praha 1902 a opět 1911). - J. B. Čapek, Československá literatura toleranční (Praha 1933, dva díly). 

Zajisté, kdyby státu Rakouského nebylo již od dávna, musili 

bychom v interessu Evropy, ba humanity samé přičiniti se co nej~ 

dříve, aby se utvořil. 
Odpověď do Frankfurtu 11. dubna 1848. 

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. 

Idea státu rakouského. 1865. 

Napsal jsem ve své odpovědi do Frankfurtu dne 11. dubna 1848 

slova, o kterých se mnoho mluvilo: kdyby Rakouska ještě nebylo, 

muselo by se v zájmu lidskosti pospíšit je vytvořiti ••• Byla to ode 

mne, musím se vyznati, veliká politická chyba, největší, které jsem 

si vědom, že jsem se kdy dopustil. 
Doslov ll> r. 1874. 

Idea českoslovensl(ého státu 
u Františka Palackého 

České státní povědomí bylo centralistickými snahami rakouskými v XVIII. století 

hluboce otřeseno, nikoli však zahlazeno. Právě centralisační snahy rakouské dy5 

nastievyvolalyuodrodiléčeskéšlechty obrození česky státního cítění, obro

zení, jehož motivy byly sice z velké části sobecky zbarveny, jež však se nutně 
musilo opírati o práva okleštěné státní svébytnosti Českého království, pokud ještě 
zbývala. Právně trval dosud, přes všechny zásahy centralistické, český stát jako 

samostatná součást rakouské monarchie, trvalo i spojení Čech, Moravy a Slezska 

jako zemí české koruny, s právem stavů voliti v případě vymření' dynastie krále 

a s nejvyšším orgánem representativním, českým stavovským sněmem. V praksi 
ovšem mizel český stát stále více v byrokratické organisaci rakouské říše, jež za

tlačovala starou správu stavovskou úplně do pozadí. Zejména od roku 1804, kdy 

panovník habsburského soustátí přijal titul císaře rakouského, vytvářela se, jak 

'1 
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v mezinárodním mínění Evropy, tak i v představách občanstva, idea nového říš

ského celku, v němž český stát byl pouze pomyslnou hodnotou. 

Ohrožení idey českého státu bylo na konci XVIII. a na počátku XIX. století tím ne

bezpečnější, že současně s umenšováním prerogativ české státní samostatnosti slábl 

. povážlivě také národ, který jediné mohl býti spolehlivou oporou české státní myš

lenky. Odrodění privilegovaných, jediné plnoprávných vrstev české společnosti, za

tlačování českého jazyka v úřadech a úpadek české kulturní tvořivosti vůbec způso

hily, že národ, který byl nositelem češství, pozbýval významu ve veřejném životě 

a udržoval si národní vědomí pouze ve vrstvách lidových a v prořidlé inteligenci. 

Za těchto poměrů soustřeďují se snahy česky cítících vlastenců v době národního 

obrození v prvé řadě na pozvednutí myšlenky národní. Měl-li býti ohnoven 

stát, bylo nutno nejprve vzkřísiti a posíliti národ, 

Tím si vysvětlíme, že v době obrozenské stojí v popředí všech snah českých národ; 

státní idea je zatím něčím vedlejším. Teprve od konce let třicátých XIX. století se 

počíná uplatňovati v českém životě výrazněji také idea státní samostatnosti v pro

jevech vlastenců z kruhů šlechtických i občanských, aby pak v roce ÚJ48 vstoupila 

náhle ostře a jasně do popředí, takže na chvíli se tehdy i sama národní idea stává 

vedlejší: vBechny vrstvy občanstva, a to Češi i Němci v Čechách se nyní stavějí 
svorně za ideu českého státu. 

Brzy potom však převažuje opět myšlenka národní, sílíc v útlaku absolutismu, až 

zase s obnovením ústavnosti se konkretně mění v ideu státoprávní. Ale i po

tom znovu, zejména po ztroskotání pokusů o obnovu státního práva českého 

v rámci říše rakouské, soustřeďují se snahy národních vůdců prakticky na ideu ná-~ 

rodní a takový stav trvá v podstatě až do počátku světové války. 

'" 
Tento v hlavních rysech naznačený vývoj státní idey české od obrození odráží se 

velmi výrazně v myšlenkách předního národního vůdce té doby, "otce národa" 

Františka Palackého. 

Stejně jako u celého národa českého, prošla i u Palackého idea o českém státě za

jímavým vývojem, od pochyb v možnost zachovati český národ, který byl pod

mínkou existence českého státu, až po věšteckou víru v obnovu plné české samo

statnosti. V památných slovech, pronesených 21. prosince 1825 v rozmluvě s hra

baty Šternberky a Dobrovským ("Jáť aspoň, kdybych byl třebas cikánského rodu 

a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si ukládal, přičiniti se vše

možně k tomu, aby aspoň čestná památka po mně zůstala v dějinách člověčen

stva") zachvívají se tyto pochyhy stejně jako ještě v původním, potom oprave

ném, textu předmluvy k "Dějinám národu českého" z 8~března 1848, ("Aneh sou

zeno-li jemu [národu mému] osudem neodolatelným zahynouti proudem věků ko

nečně, abych aspoň pomohl pozůstaviti věrnou o něm památku. ") 
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~ , v v V'tkem roku 1848 o zachování českého národa, měl 
Pochyhoval-li Palacky Jeste poca .. t t 'ho českého státu. V jeho 

h 
. v t o obnovenI samos a ne 

tím větší pochy nostI o mozno~ I fil fi k" h na"zorů spěl vy"voj světa k stále 
, I .. I eho oso c yc , 

představách, ktere vyp yva Y z J , .. h lko t"'t 'ch mezi nimiž malé státy ne-
. k .. v ,. ehkyc ce u s a m , 

větší centralisaCl, vy tvarem v 

ohstojí. c " 1848 centralisace světová, mno· '';v P 1'1' k"m aJ.Orlsmu z r. , " " 
"Za naší dohy, plse v Ol IC ev.. 1 " dlouhého trvání státův neveh-

.. ' d 1 J' e utvorenI se, a e anI , 
žíCÍ se VICe a VIce, ne ovo u 'k'" N "-li tedy" píše předum, 

v d . EvropeJs e . " ema , 
kých, zvláště uprostre pevmny . d d v ti a pOJ"istiti vládu práva, 

. . Vll"'1 hy mohlI oma u rzova 
který stát dostl mOCI c 1 Sl y, a .. .. v.... b 'ti zvláštním státem, 

" , , , .. ň se vahCImu, prestava Y 
i odolati každému nasilI z crzmy na . ~ h b sí podniknouti pod jinou, 
a huďto rozpadá se na více států neodVlslyc ,ane mu 

.., ", v 

vyšší jednotu statm. t ofilsky': přesvědčení, ze 
Ok" P I k'ho program aus r 

Z těchto názorů vzm a u a ac e .." vp'" kouské Na tomto programu 
... 1 k "niti pouze v ramCI rlse ra . 

ideu českého statu ze us utec .. d" v d k 1868 Východiskem je 
~ I" ' měnami - v zas a e az o 1'0 u . ~ 

Pak trva - s ma ymI z . b v' v ke'ho národa spatřuje v mocne 
, .. d N 'I ší za ezpecem ces 

tom Palackému stale naro. eJ ep b" d "ádi hyli v Rakousku", t. j. 
v v.. V em tak a ynaro ove l' 

říši podunajské, pretvorene ovs , " v... ... dního rozvinutí všech možnosti 
ahy se jim· zde dostalo záruky plného ,,\ryZltl naro , 

kulturních i politickýcho v v d vením na půdě rakouské říše, 
Ale také v dohě, kdy Palacký "stál s p:~Ývmp~~:v~":oje poměrů. V roce 1842 píše 

vytváří se jeho idea českého statu ~ozl.l.cnek' Puoskéh:státu v roce 1846, ve výkladu 
Č .. h . k uhé provmcll ra o , 

ještě o echac Ja o o po .. . d Vh yžádal vůdce stavovské opo-
v.. v k"" emské ktery Slone o v .. 

o promenach ces e ustavy z .. ,.: ' h tném činiteli dějství světoveho, 
Č h ' h h D m mluvl JIZ o "novem mo u . 

sice v ec ac , r. ey , " ~h ti zJo ednostejňující moCI cen-
d ." ktery" má býtI protIva ou pro. h 

principu náro nostl , " .. ' k. d'" "deou Palackému v letec 
. . , . árodnostnl Je pa vn Cll 
tralisace". Tento pnnclp n II v k' národní vůdce před otázku vy-
1848 a 1849, když revoluční hnutí postav o ces e 

řešiti poměr Čech k Rakousku. h v k 1 steneckou šlechtou, nestaví se tu 
Vk I' h I d hry" ch stycíc s ces ou v a 

Palacký, ac Ol Y V o .. v k Vl htou zastávany". Odmítá obno-
't'h prava ces ou sec 

ku podivu na program sta m o .. b d ..'m pozůstatků jeho stavovské 
.. íl" a novym vy u ovam 

vení českého statu pos emm ,," t vského a vytvoření nového 
" V" d" pak zrušení stareho statu s avo ...•. v 

autonomIe, za a nao S I'h' v' tom na dohrou vnh a cest-
kl d v d k aticko národním. po e a pn 

státu na zá a e emo l' - v h" vůj zájem a opře svou moc 
nost dynastie, ale i na její rozumnost, ze poc Opl s 

o uspokojené národy. " d .. národnosti ozývá se v jeho 
'v • d V " vl kou Palackého Je z e prInCIp , v '" 

J esthze vn Cl mys en ." ... , Tak J'iž v Usnesení ceskeho 
I 1848 1849 přece také Idea statopravm. 

projevech z et a , v v v .. ' "mečtí spisovatelé z Čech, Palacký 
k ' depsah svorne cestl I ne . .. 

spisovatelstva, tere po .. V'" i slovem co nejmocněji hájiti spojem 
píše, že čeští spisovatele "chteJI písmem k 't v í monarchieH a stejně 

Č k .. s říší Rakouskou svazkem onstl ucn 
koruny es e 

Jil 
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i v památné odpovědi na pozvání všeněmeckého sněmu frankfurtského z ll. dubna 

1848 zdůrazňuje myšlenku "suv~renity a svézákonnosti vlády a země české''.; 
třeba vychází od přirozeného práva národnostního. Státoprávní myšlenka ozývá 

se velmi výrazně také v manifestu "o žádoucím spojení zemí Moravské a Slezské 

s korunou Českou", který Palacký vypracoval pro Národní výbor počátkem května 
1848. Zde se mluví "o opětném uznání práv nikdy nezastaralých české národnosti a 
přiměřených jim ústav politických". 

V projevech Palackého z této doby proplétá se tak rozličně idea národnostní 

s ideou státoprávnt Zdůrazňuje sice stará práva českého státu, ale nechce je ohno

viti ve staré podobě stavovského státu, nýhrž přetvořiti v moderním demokra

tickém smyslu, chce přebudovati český stát na základě národním. V těchto ideách 

postihujeme zřejmě vliv hesel francouzské revoluce, snahu nahraditi feudální zří~ 
zení !Ístavou všenárodní, založenou na rovnosti všech tříd národa, třeba Palacký 

sám hyl přesvědčen, že se tím vrací "ku politickému ústrojí země mnohem star

šímu", k demokracii praslovanské, které prý se Slované nemusili učiti teprve 
z Francie a Německa od r. 1789! 

Velmi pregnantně se odráží tento národnostní princip v návrhu nové ústavy ra

kouského státu, jak jej Palacký vypracoval a hájil na říšském sněmu v Kroměříži 

projevy z 23. a 24. ledna 1849. Palacký tu vychází z programu velkého federativ-

Rakouska, si jako organický celek, rozdělený v osm ethnic-

kých skupin. Druhou skupinu měl národ český, nikoli však jen v histo

rických svých zemích, nýhrž i na Slovensku. Proto mluví Palacký později o ná

rodu "českoslovanském". 

Ze všech projektů, které Palacký koncipoval, je tento projekt nejzajímavější. 

V něm je podivuhodná předzvěst dnešního státu československého. 

Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko měly býti v rámci říše Rakouské spojeny 

v jednotu jako autonomní skupina, vybavená všemi správními orgány, pokud hy 
byly slučitelné s jednotou říše. 

Palacký opouští tu sice theoreticky půdu historického práva českého, ale pouze 

zdánlivě, nehoť prakticky na něm přece jen trvá. Připouští sice oddělení němec

kých krajů v historických zemích od české národní skupiny, ale hned dovozuje, že 

takové rozdělení je neproveditelné. ("Nikterak nejsem proti rozdělení německých 

a českých částí Čech; kdyby jen prakticky hylo možno, navrhoval hych je. Čechy 
jsou kotlina, kotel však, ahy nebyl zničen, nemůže se rozděliti.") Myšlenka národ

ního seheurčení, i kombinace přirozeného práva národního s právem historickým, 

je tu vyjádřena v podstatě tak, jak byla uskutečněna v Československé republice. 

Teprve dnes dovedeme oceniti lépe smělé a "racionalisticky revoluční" plány Pa

lackého, teprve dnes chápeme, že nebyly nemožnou utopií, nýhrž že tu byla po 

prvé v dějinách od dohy Svatoplukovy vyslovena jasně idea stá tu česko
slovenského, byť ještě ne plně suverénního. 

Usiluje o obnovení státu českého (či spíše vytvoření státu československého) 
v rámci říše rakouské, vycházel Palacký z předpokladu, že dynastie a vláda hudou 

míti plné pochopení pro ideu národního seheurčení a že přetvoří Velké Rakousko 

ve federaci svéprávných skupin národních. Ale již v roce 1848, brzy potom, co ve 

svém listu do Frankfurtu horoval pro zachování a upevnění říše rakouské v zájmu 

českého národa, Evropy, ano samé humanity, měl určité pochyhnos~i o tom, zda 

Vídeň nalezne porozumění pro spravedlivé řešení národnostní otázky v Rakousku. 

Když seznával "úmysl vlády a ministerstva, přes všechny jejich krásné sliby, 
udržeti nás i dále ve stavu národního helotismu", vyžádal si s Riegrem a Troja

nem audienci u ministra vnitra Bacha a prohlásil mu velmi rozhodně: "Rovno

právnost naše národní jest spravedlivostí před bohem i před lidmi; nemůže-li aneh 

nechceali Rakousko nám jí dopřáti a pojistiti, pak nám na zachování jeho 
nic nezáleŽÍ, neh spravedlnosti se nám dostane i kromě Rakouska dosti, a to 

gratis.Protož naše mnohonásobné shovívání a zapírání sehe, pro ušetření vlády a 

ministerstva, došlo svého konce; my umínili jsme kráčeti napotom svou cestou 

ohledu na ně, staň se pak, co staň." 
Ohavy Palackého se splnily rychleji, než se nadál. Již 7. hřezna byl ústavodárný 

sněm kroměřížský rozpuštěn a místo ústavy, navrhované Palackým, vydána pro 
Rakousko ústava vnucená vládou, která však nikdy nevešla v život. Nastala nová 

éra ahsolutismu a byrokratické diktatury, horší než byl absolutism předbřeznový. 
Palacký tehdy ještě naposled pozvedl varovný hlas v smělém článku "O centrali
saci a národní rovnoprávnosti", uveřejněném v Havlíčkových Národních novinách 

21. prosince 1849, v němž významně praví: "My sice nevíme, bývá-li vždy silný ten, 

kdo se pouští do boj e s pří rod o u a p r á v e m: že ale v hoji takovém konečně vždy 

klesnouti musí, o tom nepochyhujeme". Ale pak se na víc než desítiletí odmlčel. 
V tomto desítiletí uzrály názory Palackého na ideu českého státu zkušenostmi 

z tuhého despotismu a persekuce tak, že se odtud staví stále rozhodněji na pů<J.u 
státního práva českého. Uvědomoval si patrně, že není radno se vzdávati sta

rých, dosud uznávaných pre1'ogativ českého státu, jak je hájila v r. 1848 česká 
šlechta, za nejisté vyhlídky národního seheurčení československého ve federativ

ním Rakousku. V říjnovém diplomu z 1'.1860 spatřoval pak nadto (mylně!) ochotu· 

dynastie obnoviti "historicko-politické individuality" království a zemí habsbur
ské říše a vybaviti je dostatečnou autonomií. Proto již v prvním politickém pro

jevu, sepsaném po letech mlčení, v článku proti moravskému separatismu ("His

torické haraburdí" Nár. Listy z ll. a 16. ledna 1861) mluví o "odvěkém spojení 

a nerozdílnosti" Čech a Moravy, o "mimořádných sněmech zemí celé koruny 
České" ajako by chtěl vysvětliti dřívější svůj postulát národního sebeurčení česko
slovenského, vykládá, že "historické právo koruny České" je pouze "minimum 
oněch koncessí, na kteréž ve spolku všech zemí státu Rakouského slušně nastu-

povati lze". 
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Mnohem rozhodněji ještě se staví na půdu státoprávní v soukromých listech psa

ných Riegrovi 23. a 28. července 1861. Rozhořčuje se velmi ostře pro výrok ně

meckého poslance moravského dr. Giskry, znevažující českou korunu, praví: 

"Jest to první přímá negace koruny české na veřejném místě; neodečte-li se jí mig 

nisterstvo zjevně a výslovně, budete věděti, co Vám povinnost činiti káže. Jsem 

jist, že si toho lehce vážiti nebudete .. Mlčení bylo by zde zradou vlasti a národa". -

"Ve Vídni není již pro nás naděje a odvahy potřebí v čas. Že Jiskra (I) štěká proti 

koruně české, jest arci "irrelevant'" - nikoli ale, že majorita sněmu jemu tleská 

i přisvědčuje a vláda - tacens consentit". V únoru 1862 pak píše: "Není-li histo

rického práva koruny české, tedy nemá ani František Josef práva k té koruně" a 

radí Riegrovi "míti státoprávní osvědčení své na každé okamžení pohotově, aby 

s ním do veřejnosti mohlo vstoupeno býti". 

V článku "O demokratii" z r. 1864 praví, že "proměnou tehdáž novou neopustila 

se naprosto půda historická, nýbrž stal se jen poněkud návrat ku politickému 

ústrojí země mnohem staršímu" - k praslovanské demokracii. 

Rozumíme-li tedy dobře myšlenkám Palackého, byl přesvědčen, že usiloval v le

tech 1848-1849 o víc než o obnovu historického práva českého, a to ve dvojím 

směru: jednak o r?zší:ření národního sebeurčení českých zemí také na Slovensku, 

jednak o moderní, demokratickou ústavnost, která měla. nastoupiti místo staré 

ústavy stavovské a jejíž kořeny Palacký mylně spatřoval v prasloyanském zří

zenÍ. I když však připustíme, že toto odchýlení od historického práva Palacký sám 

sobě zdůvodňoval teprve ex post, pozorujeme, jak již od počátku let šedesátých 

nastává v jeho představách o idei českého státu radikální změna, jak stále více 

opouští půdu programu národnostního a přikloňuje se k programu státoprávnímu 

jako k bezpečnější základně českých nároků na svébytnost. 

Tento převrat v politickém myšlení se velmi zřejmě odráží v největším politic

kém spise Palackého "Idea státu rakouského" z roku 1865. Palacký trvá sice v pod. 

statě ještě i zde na idei národní jako základu státní organisace, požaduje pro vše

chny národy rovnoprávnost a sebeurčení, ale splnění těchto základních práv ná

rodních nehledá již v autonomii etnografické, v přebudování Rakouska podle prin

cipu čistě národnostního, nýbrž ve federalistickém sdružení historicko-geografických 

individualit, jak je dosavadní vývoj vytvořil. 

V "Idei státu rakouského" Palacký naposled ještě vyslovuje víru ve spravedlnost 

Rakouska a v jeho dobrou vůli přetvořiti říši ve federaci rovnoprávných národů. 

"My Čechové", píše, "žádáme sobě upřímně zachování Rakouska i jednoty 

jeho: neboť máme za to, že nemohouce silami svými doufati ve zbudování vlast

ního suverénního státu, nemůžeme historicko-politickou individualitu svou, zvlášt

ní národnost a vzdělanost i život autonomický, nikde a nikterak ubezpečiti lépe 

než v Rakousku - t. j. v Rakousku svobodném i autonomicky a rovnoprávně zří& 

zeném". Ale na konci úvahy varuje již velmi rozhodně: "Když proveden bude opak 

idey moderního státu Rakouského, a když říše ta, různorodá i jediná své~o z~ů. 
sobu na světě, přiřkne ne stejnou všem spravedlivost, ale nadvladu a moc Jednem 

nad druhými. •. tu vejde také příroda na své právo .•. Byli jsme před Ra-

kouskem, budeme ipo něm!" . 
Obrat Palackého k státoprávnímu radikalismu dovršilo vyrovnání s UhramI 

v r. 1867, jímž bylo Rakousko místo Čechy požadované federace proměněno v duá-

l
" k hO. .~. ·~i:) ~v PaIacky' marně varoval Odtud trvá již důsledně na 1stlC ou monarc 1l,OU.'.mz . 

stanovisku státního práva. 
Ale nejen to! V Palackého názorech dozrává v roce 1867 ještě ji~á d~ležitá ~ro~ě~a: 
přestává nyní věřit, že by bylo lze českému národu dosáhnoutI svych oprav~enY,ch 
požadavků na sebeurčení v Rakousku a obrací své naděje jinam. Prvním zJevnym 

výrazem této nové změny v představách o uskutečnění idey českého státu jsou 

ccstydo Francie a do Ruska, podniknuté společně s Riegrem v roce 1867, p~d 
minkou návštěvy světové výstavy v Paříži a národopisné výstavy v Moskve. Oba 

národní vůdcové odmítli sice veřejným prohlášením obvinění z velezrádných 

styků s cizími mocnostmi, ale tyto cesty nebyly přece podniknuty jen ~~ko protest 

proti dualismu. Z Riegrovy korespondence dnes víme, že zde by~~ :t:.aha] ena ce s ~ a 
k navázání p oHtického spoj enectví Čechů s Francll 1 Ruskem, ze 
tu šlo o novou koncepci českého programu národního i státního: učiniti totiž 

českou otázku otázkou mezinárodního zájmu a zajistiti si v příští evropské kon
m 

flagraCi, kterou Palacký tehdy prorockým duchem předvídal, podporu v za~ras 
ničí. Tato nová koncepce národního programu českého povede po 50 letech.podI~u: 
hodnou shodou osudu k uskutečněníidey státu československého,tak,jak slJeJ 

Palacký v roce 1849 "utopicky" představoval - státu, vybudované~o ovšem již 

nikoli ve federaci rakouské, nýbl'Ž zcela nezávislého, republIky Česko-
slovenské. 
S těmito proměnami politické idey souvisí také změna názorů Palackého na mezi-

národní v~tahy Čech. V roce 1842 představuje si Palacký vybudování přátelského 
poměru federativního státu rakouského k říši německé tak, "ab~ svůj d~.savadní 
svazek proměnily ve věčný spolek k obraně i ke vzdoře, a bude-II v tom JIch oba

polný zemský prospěch, aby třeba také zřídily mezi sebo~ j;ednotu ~~l.ní." .Za t~ s~ 
hrozí imperialismu carské říše ruské, která chce "zplodItI a zalozltl um~e~saln~ 
monarchii, t. j. nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hramc,]ehoz 

bych já, Slovan tělem i dUŠÍ, pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i ta monar

chie prohlašovala se za slovanskou". Po cestě do Ruska však a zejména po porážce ./,. 

Francie sjednoceným Německem m,ění radikálně sv4jnázor: nebezpečí vidí v roz

pínavosti a panovačnosti Němců a doporučuje přátelství federativního Rakouska 

se slovanským Ruskem. "Pokládám si to za nemalý zisk" - píše v doslovu k Rad

hošti z r. 1872 - "že již nenacházím příčiny báti se budoucí nějaké universální 

monarchie Ruské" a mluví otevřeně o tom, že "v neodvratném boji světovém 
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mezi Germánstvem a Slovanstvem" Čechové hudou státi "po straně přirozených 
příbuzných a obráncův svých". Je příznačné - jak si teprve dnes uvědomujeme 

- také přímo prorocké, že Palacký v těchto svých projevech nemyslí na podporu 

, ruského car s tví, jehož autokracii odmítal, nýhrž na pomoc ruského n á rod a, 

který se stane Čechům přirozeným spojencem. 
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Posledního pokusu o splnění českých požadavků v Rakousku, jednání o funda

mentální články v r. 1871, se Palacký již nezúčastnil. Připouštěl sice, že "větších 
a hližších nadějí aspoň neměli jsme, nežli nyní", ale v hlouhi své duše již Rakousku 

nevěřil. Když pak jednání skončilo novým zklamáním, poznamenal o tom vý

znamně: "Nelmde-li mocnářství naše míti ani vůle ani moci k opatření nás právem 

a spravedlností, my za svědomím svým ani nehudeme povinni přičiňo

vati se k zachování jeho". "Ostatně národ náš, co do národnosti své, stál 

a stojí vždy ne Rakouskem, ale sám sehou: přičiňuj se on jen o své vzdělání napo

tom ještě pilněji než posavad, hleď povznésti a upevniti ducha svého více a více, 

a neměj pak strachu před katastrofami jakýmikoliv: konečný los jeho záviseti hude 

jen na něm samém." Tu již věří Palacký, že národ dosáhne státní svohody vlast

ními silami, hez opory ó Rakousko. Svou někdejší důvěru v Rakousko, v čestnost 

dynastie, v lidskost a lásku Němců ke spravedlnosti nazývá nejtěžším omylem 

svého života, největší politickou chybou, jíž se kdy dopustil. 

Taková podivuhodná cesta představ "otce národa" o idei če,skoslovenského státu. 

V projevech z let sedmdesátých, v nichž Palacký vydává počet ze své životní čin

nosti a píše svou národní závěť, vrací se idea československého státu v jeho pojetí 

tam, odkud vyšla: Palacký nemluví již o státu, nýhrž 'myslí zase především na 

národ. Uskutečnění státního ideálu odkazuje významnou nápovědí hudoucnosti, 

v níž věštecky tuší příští velikého zápasu mezi Germánstvem a Slovanstvem, zá

pasu, v němž určuje příštím generacím národa místo po hoku Slovanů, dávaje jim 

zároveň mra vnílegitimaci k odh oji proti Rak ousku. A v tomto pojetí došla 

idea československého státu, Palackým v roce 1849 po prvé vyslovená, svého na

plnění. 
KAREL STLOUKAL 
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kého, Praha 1912, - Z. Tobolka, Politické dějiny československého národa od r, 1848 až do dnešní dohy. J.-IIJ. 
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k slavné království České se zeměmi. koruny" ,~~ské, ~e~to jsou" 
A 'r, V'V' cislaitanské nejvzdělanější a ne]výr(JbneJ~L a :"e}v~ce dane 
v ce e nSL J,. v 'k' nad 'iné slávou tl.sícEletou auto-
plat~~í, ~~:::r~~~~~/;;á~~;:: s:ým přfsahami kor~novačními t~likk~ 
nomH- a .I , v, tak celá koruna ces a 
králů vždy znova stvrzenym a zasvecen!":, ." hl du ne 'dů-
"edle uherské politickou vahou a v kazdem pnem o e, v . 'J 'h 
... . l'h o ]'im od mocnare same o leži.tejší zbaveny byly nepopLrate ne o, an, .' l' 
., v 'ev~ě přiznaného hlasu samostatného netoltko o orgamsa,cz, c; e 
{:~eZ] alébrž i o vlastním právu ústavním a státním, o bvlastmm v u: 
~ "m osudu o němž rozhodovati dáno do rukou s ,oru, v ne;nz 
n:~;i politích; národ český zas to ';'P?n jako ,sar;t0statnt- osob~ ;:;~:: 
pravní a kdežto osobóvala sobě vestL slovo ]menem ce e zeme 

sentacepouhé menšiny. Z české deklarace 22. srpna 1868. 

'h 1 'h rávního a duševního ži-
Na'rod ]'ehožto zákony z Je o vastm ° p d v' k 'V~ , . v'k v v' .. ého náro a se tVOrL, rac" 
vota nepocházejí, Jehozto. za on~ vkrecL]Ln v k' , ou pro složení a 
vstříc své národní smrtL. Zeme oruny ce~ e J! utvo
trvání říše tak důležity jako koruny uherske, obe tyto koruny 
řily hlavně mocnářství rakouské. 

Z moravské deklarace 25. srpna 1868. 

Vítáme s nadšením nejvyšší královský reskr~p.t ze dne 1:;. září !871 
k sněmu. království Českého řízený, vítáme Jej co vhodny prostredek 
k obnovení vnitřního míru. 

Z prohlášení slovan!kých poslanců slezsk~h~ sně-
24 za'ří 1871 Cecha dr. Kotka, Polaku Jo-

mu.' O E' b sefa Dostala, Jiřího Ciencialy a . ~sen erga. 

v "" ", Ceský program statopravnl 

• v 1 II očínaj e nej ednou jádro, ke kterému se 
Starý český stát tv~řil o~ Premys: ~ ~rcholil za Karla IV., kdy česká koruna 

PřipOJ' ovaly sousedm zeme. Tyto sna Y y . Y h Mr··v eV od 
v P E Od Staré o ontlOru Jlzn 

stala se územně největším státem stredm vrop~. d P Ry'ně do Lucemhurska 
Bodamského, až k Bahenhausenu na stre mm , 

jezera k .. oři odtud na sever do Meklen-
k hranicím Francie a do Brahantu samem~ m , .. K k a do Zátorska 
h rska (Parchim a PIau) a zase na východ az k hranam ra ov '" 
a u Osvětimska, sáhalo tehdy českolucemhurské panstv~ av~v~skolu~e~h~rska moc: 

Č .. k' h 1 v k tehdy také jedním z nejvýznacne]slch statu stredoevrop 
eska oruna y a vsa I" v d ' E opy 

I 'dl P v ky"m a kulturním středem ce e stre m VI' , 
ských. Praha se sta a Sl em clsars v' h" 1· v i a umělci 

, , k hd 'VP rtíky evropské, kam prlc aze 1 ucenc 
kam se shlhaly mt ~y te e]Sl po 1 v ... k ět vnitřní 
K I IV hojně podporovaní. V českém státě nastal neohyce]ny roz v , 

k~:::í, u:nělecký a hospodářský, podporovaný .. cílevvědo~ou politikou Karlovou, 

. hož snahou hyl o dosáhnouti na severu a na zapade more. .. .. 
Je ," , v k úpadek českého státu. Začíná slahou vladou Vaclava 
Krátce nato nastava vsa 

•• 



IV. a pokračuje válkami husitskými i houřlivou d h . 
energický a prozíravy" Jiří z P d"h d ~ " o ou po mch. Marně se snaží 

I h

o e ra stat z neho vy trh . D h 
s a á a neutěšená _ z ' ti! noutl. o a j agellovská -

v vra a zase to, co napravil JO"''' P d" 
prestal v této dohě hy'.tl' ".' v , ... d .lrl z. o ehrad. Stát česky" 

JIZ sam Ja rem kryst r v '" ... částí personálních unií se zem v • I k" . a lsacmm a stával se naopak sou-
emI a ps ymI a uhersk" .. 

samostatnost jeho žádny'm t I' v.... ym statem, při kterých sice 
v vv'v rva ym zanzemm zatím n h I h v 

prece tezlstě státní politik e y a o rozena, kde však 
.., v y se posunovalo ven z česk'h" v 

novmCI vetšinou nesídlili v Praze. e o sta tu, kdyz společní pa-

Když však došlo r. 1526 k t I' ... v rva emu spojem cesk'h .. 
a státem uherským na celo vdl e o statu se zeměmi alpskými 

, , u ra u sto etí, snažil se h h h k .. 
statmch celků zesílit, unii personáln' v v' .. a s urs y rod pouta těchto 
T " .'d I prememt v realní a pf' d v • d 

o Je Ja 1'0 centralisačních snah . k Vp • lpa ne v Je notný stát. 
~lk . ,Ja zacmaJí Ferdina d I k 

va ou. Stát český měl pře st tO" " " n elll . a ončí světovou 
h h a I eXIstovatI Jako samostatn' t' "I 

pou ou ezvýznamnou součást h h h k'h Y s at a me klesnouti na 
P k d . a s urs e o soustátí 

o u trval stavovský stát český hl' h" . 
ných snah, takže Ferdinand I . 'hl Y a Je o ustava velmi silnou závorou podoh-
, h . v .. • mo zcentralisova ti J" en h . v.. •• 

I za ranlcnI zastoupení v ~l • za ranlcnl polItiku a s ní 
'lk a neco mwo z organIsace vOJ' e k':fi v····· 

va a třicetiletá utvořila sk t v v , d '" o ns e a nancnÍ. Avšak teprve 
. d" .. u ecne Je notne VOjsko .. v k'" o 

Je my generalissimus. Správa " . k' , "Clsars e , v Jehož čele hyl 
.. vOJ ens a sama hyla k .. 

Clch upravena jednotně až za J f I F dO pa ve svych posledních zhyt-

Id I 
v ose a . er mand . d i! v • 

po . nekteré :finanční zd . k _ '" sJe not postovmctví, Leo-
, rOJe, tere mkameroval P , 

tento Jednotný centralismu C • .. .. .. ,ragmatwkou sankcí dostal 
s svuJ pravm zaklad ut v .. d 

lmrských států. voremm ynastické unie hahs-

Za Marie Terezie k dosavad" . d .. nlmu Je notnemu centr r Vili 
ponechával stranou korunu uh k o o a Ismu pl' yl dualistický, který 

. ... ers ou a projevil se vp" v d" 
mctví a v důsledku toh ' 'd" rvm ra e ve správě a soud-

o I v Je notnych velkých kod':fik .. h ( 
1768 hrdelní právo 1781 "'d . il .. I aClC 1763 řád směnečný Česká koruna b _' ra CIV ID, 1811 občanský zákoník). ' 

yvala pak zahrnována v duch Od" země, dědičné státy země hahsh k "h u Je notneho centralismu v "dědičné 
d

" ' urs e o rodu" a kd v ik I 
v "edičné země německé" '" yz vzn a dualismus tedy 

k 

protI zemlm uherskvm Zd" ' 
ouského (1804) z důvod o 1 v d ' .J' ave emm titulu císaře ra-

u v astne ynastwkých hl' v . 

dosud vytvořil, s tímto titul T k ", y o spOjeno vse, co centralismus 
em. a vznika Jed t' , v k císařství rakouské císařské k ' I k" p v no na Clsars á moc, císařská říše 

, ra ovs e urady a dvouhl .. lOk ' 
a symhol této císařské jednoty. avy ore Ja o císařský znak 

Tímtovy'voJ'em t P 

v k' s at ces y nezanikl h I v k d v 

Jeho území se zmenšilo ztrátou vě~v7h vdsa
íl 

PSol statne ve svých právech okleštěn. 
h 

'v, h Sl o u ezska Kl d k h ramcmc lén na Čech M Č ' a s a, o ou Lužic a za-
, y, oravu a eské Slezsk P 'k ' 

králem českým, jsa nakrálo t' k ' o. anovm Jeho zval se i nadále 
vs Vl to orunovan za sp 1 v 'h h 

zemí, ve velkém znaku sousťt" h I h v o ecne o oldování všech tří 
d ov , a I y Y po romade znak v k' k 

wne dvorské úřady české a k'} k' v .. y ces e oruny, hyly tu dě-
, ra ovs a moc ceská měla stále J" eště příl V't . eZI ost pro-

10 

jeviti se občas v zahraničních smlouvách, v udělování inkolátu a šlechtictvi 

a v právu lenním. Přes to však byl tu nepopiratelný úpadek státního vědomi, jak se zvláště projevil 
za Marie Terezie v tom, že všechny její centralistické reformy nevzbudily žádného 

protestu u českých stavů a že ani za Leopolda II. v obsáhlých "desiderilch" , tehdy 

přednášených, v nichž se dokonce mluvi i o "konstituci", o státě českém jako tako" 
vém zlnÍnka se neděje a desideria jsou obmezena jen na jednotlivé země, z nicU 

některé (M?rava) dokonce výslovně protestovala proti spojení s Čechami. 
Úpadek českého národa byl krátce také úpadkem českého státu a nebylo tu ni-

koho, kdo hy se ho ujal proti hahshurským snahám centra!isačním. 

'" 
Když však probuzený národ zlllohutněl alespoň v království, začal věnovati po

zornost i otázkám politickým. Stalo se tak nejprve v anonymních brožurách, 
z "Slovo včas o vlastenectví" (1845) vyjádřilo první český politický pro

gram, žádajíc na prvním mistě jazykovou rovnoprávnost češtiny s němčinou a na 

druhém státoprávní spojení Čech, Moravy a Slezska . Současně se také po roce 1840 jeví živčjší hnuti na stavovských sněmích zemských, 

které na Moravě vede jen k jisté rozmrzelosti, v Čechách však vrcholí v požadavku 

po obnově práv, která podle Obnoveného,zřízení a privilegií sněmu náleží. Tyto po

žadavky byly pak •• 1847 shrnuty v "Dedukci o právní nepřetržitosti ústavních práv 

a svobod zemských" (tištěno 1848 v "Der BohlnÍsche Landtag 1847"). Mezitím 

však i stavové si zformulovali svůj politický program v brožurách "Bohmens 

Znkunft uud Oest. Politik" (1844) a "Zwei Fragen aus Bohmen" (1845), které na 

první místo položily žádost po spojení zemí koruny české. 
Hlasatelem státoprávního programu stal se pak zvláště Havlíček, když r. 1846 

převzal redakci Pražských novin. Když pak r.1848 založil vlastní Národní noviny, 

dal jim do programu výslovně spojení zemí koruny české. 
V té době ovšem bylo již sp oj ení českých zem í pod sp ole čn ým s ně
m e m a o d p o věd n Ý m i ú řad y prohlášeno oficielně za program českého 
národa ve formulaci dra Braunera na schůzi v lázních svatováclavských ll. 

března 1848, a tím se stala obnova českého státu v rámci habsburského soustátl 

jako program historického státního práva základním programem 

celého českého hnutí! 
V první petici pražské byly však vliveDldraPinkasa státoprávní požadavky upo-

zadčny proti liberálním a mohl proto první kabinetní list z 23. března vysloviti 

dosti vyhýbavě: že společný sněm Čech a Moravy mohl by býti zavedenjen k žá

dosti obou zelnÍ. Proto zvláště Havlíček dal nepokrytě najevo své zklamání a pod 
vlivem Národních novin došlo 29. března k druhé pražské petici, stylisované drem 

Braunerem, kde státoprávní požadavky byly zvláště zdůrazněny. Přesto druhý 

I i 
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kahinetní list z 8. duhna přinesl zákonodárn" sně " .... v • Čechy samy, kdežto otázka spojení Čech M y m a odpovedne urady Jen pro 
příští sněm říšský. ' oravy a Slezska hyla odkazována na 

~:=~;!:k~:t:r~vní~O progr~mu. českého odmítl také Palacký účast na hnutí 
, uraznIV ve svem hstě z II duh v v k" 

státem a že existence samostatn'" v'v k· k' "na, ze ces y stát hyl suverenním 
e rlse ra ous e Jest politicky t ah vp" 

hyla universální monarchu." .. "". ,. .. nu nou, y rIse ta SPOJUJICl ruzne narody sC d .. E 
slovanském sjezdě najdeme požadavek o s ' "Čre nI vropy. Konečně i na 
není~ p~d společným sněmem a úřady. p pOjem ech a Moravy (Slezsko tam 

ProtI temto státoprávním požadavkům česk "'m t''1' v 

~Če:~~:h~lezsko, Vídeň hez rozdílu Přesvědč~ PO:it:C~é~O ~~::~e:v~::!r ~; 
Němci čeští při'" I" v .. k v alespoň částeč~~~::a~:~;: ;1:~zada;k~l~tátoprá~nÍ.s liberálními; jakmile však 
muto d . v,. eny, s ave I se protI mm a soustřeďovali se k to-

o poru "v konstltucnlm spolku" az" do~ll· k v d k Č . k ' '" poza av u po 1'0 dVl" h 
Ja se o tom usnesl v srpnu jejich sjezd v Teplicích. . z e em ec, 

Morava a Slezsko kde I"t' k" I v, . , po I IC ym m UVClm staly se tam V'V' v • 

stavovské a později přizpůsohen" I v, v eJ81 snemy - nejprve staré 
.... '.. e s ozemm pozadavkům dohy - hl' v 

protI Jakemukob spojení s Čechami h ť v k" v' Y y Jasne , h ' ne o ces y zlveI na Moravě h I "fl 

CIC svého prohuzení a ve Slezsku nehylo y v pocat-

Vídeň pak list z 8. duhna prostě i I· dorfova. gnorova a, Jak ukazuje nejlépe ústava Pillers-

Smýšlení kruhů konservativních nejlépe p'ak k fl 1· h v 

nich nemusely míti následky t k hl h u .... a,za y. oure pražské, které hez 
hnutÍ. a u oce zasahu]lcl a mčícÍ celý výsledek českého 

Tak hyli jedinými nositeli státoprávní myšlenky roku 1848 Č h .. k" 

:;~~~~~:ir:s~yi.!i~ kdy~ p~ Pkražshkých h.ouř~ch šli na říšský s::mO:;d:ňS~~o:s;:: . 
ez namlte a o razem LIst z 8 d h h I 

srpna 1848 v prohlášení vl'd .. . . u na y vzpomenut jen 17. 
a y, vynucenem drem Braune v •• .. 

nosti, které hy ho ru~ily d"'l v V" h d rem, ze neexIstuJI skuteč-
'" , a e v reclC ra Ri P' k 

února 1849 a konečně v h .. Id" egra a In asa 25. a 30. ledna a 29. 
ezvys e nem pokusu Riegr St h h 

k němu když ""'d r 6 h'" a a 1'0 ac a vrátiti se. 
tohoto l~stu. za a I . rezna 1849 za svolání konstitučního sněmu podle slibu 

Místo státoprávního programu V' d .. K ' Palackého prog :e I m ~ v. roměříži přidrželi se čeští zástupcové 
. Vídni hyli češt;ap:~ aut.onomne f~~erahs~lCkého na podkladě národnostním. Ve 

anCl na pravICI meZI federalisty K V'ov· ;" ••• 

slovanského kl h . ,v romerIZI tvorilI Jádro 

V 
v k" h ~ u protI centru hezharvému a levici německonacionální 
ces em nutI samém pak hl' " . 

lacký, Rieger Havl'''' k) ~~!asvne patrny dva směry: národně~liberální (Pa .. 
hina). Rozdíl ~ehyl .ce a ra al~e-~emokr~tický (Sladkovský, J. V. Frič, Sa-

. v programu, nyhrz v taktIce. Radikálové sympatisovali s VÍ-
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deňskou ulicí, hyli hlízcí houřím pražským a měli nakonec účast na Bakuninově 
nezdařeném pokusu o všeevropskou revoluci proti reakci vlád. 
Nové ministerstvo Schwarzenhergovo (od 21. listopadu) a nástupní prohlášení 

Františka Josefa 1. (2. prosince) ukazovaly již nový silně centraHstickýsměr, 
který vedl konečně k rozehnání sněmu kroměřížského (7. hřezna 1849) a oktrojo

vání silně centralistické ústavy Schwarzenherg-Stadionovy (4. hřezna). Proti 

tomuto novému centralismu se strany české postavily až na pravé křídlo tvořící 
českou konservativní stranu (Lev Thun, Jos. Jireček, K. J. Erhen). Celkem však 

, hyli čeští zástupcové bezradní a hezmocní proti valícímu se přívalu germanisace a cen

tralisace. Politikové se huď vzdali činnosti (Palacký, Rieger) neho hyli internováni 
(Havlíček) neho uprchli za hranice (J. V. Frič) aneho hyli ve vězení (Sladkovský). 

Silvestrovskými patenty z roku 1851 hyl i formálně nastolen ahsolutismus, v pod-

statě již předtím vládnoucí. 

Neúspěchy zahraniční, ozhrojená neutralita za války krimské a tím ztráta ruského 

přátelství a zároveň znepřátelení mocností západních a konečně porážka v ltalň, 
při kritické situaci finanční, způsohily pád Bachovského ahsolutismu a svolání 
rozmnožené říšské rady. V ní se vytvořily dvě skupiny: federalisticko-autono

mistická většina a centralistická menšina. Federalisté se opírali o Eotvosovu nauku 

o historicko=politických individualitách zemí. "Ústava státu nemůže hýti výsled
kem politických ahstrakcí, nýhrž jest pouze výsledkem historického vývoje a po
měrů v každé zemi rozdílných". Proto základem hahshurské monarchie jsou země, 
a mají tyto i nadále hýti opatřeny atributy státní moci. Základem této skupiny 
hyli uherští konservativci a k nim se připojili i všichni šlechtičtí členové. mezi 

uimi i šlechtici z Čech s Jindřichem hrahětem Clam-Martinicem, který prohlásil, 

že "země, jako jest království české, jež má svá práva a privilegia i vlastní koru
nu, měla v minulosti politickou individualitu", která mu má zůstati i na dále. 

Naproti tomu menšina centralistická, tvořená ohčanskými Němci, nechtěla se 
vázati na dosavadní vývoj a kladla hlavní váhu na utužení jednoty mocnářství. 
Před jízdou panovníkovou do Varšavy, kde si chtěl zajistiti pomoc cara proti 
ltalii a Francň, vynutili si uherští konservativci vydání říjnového diplomu (1860), 
který slihuje "poskytnouti takové instituce a právní poměry, které stejnou měrou 
se srovnávají s vědomím práva historického a s rozličností království a zemí, jako 

s požadavky jich nedílného, nerozlučného, silného svazku". 
Celý dosavadní vývoj ústavní dál se hez jakékoli větší účasti českého živlu. 

Ostatně čeští politikové programu liberálního, demokratického a nacionálního 
sympatisovali spíše s centralistickou ohčanskou menšinou, nežli s aristokratickou 

a federalistickou většinou, od které je odpuzoval jednak její konservatismus, 

jednak indiferentnost národní. 
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Vydání říjnového diplomu, opřeného v"slovně o hO o o. '" o . o . 
zemí a složení zemsky" ch v. .. yo " .. ." IstorlCko-pohtlCke mdlvlduality 

snemu a tlm 1 nsské rad k 
upraviti poměr ke šlechtě a k t" hO o.. y, u azovaly, že hude nutno 

v v v o azce lstonckeho státního .. 
J este v hreznu 1~?0 z péra Riegrova nebo o emu hlízk" p:a~a. , 
"Les Slaves d'Autriche et les M " h~" . eho vysla anonymm hrožura 

agyars aJI negatIvn' v k .. ,-
Naproti tomu články Riegrovy Ú h Č h I pomel' statrumu právu. 

" va y ec a o novém ,,.. í Rk" 
roku 18.60 vystupUJoí JOiz" ko o v V znzen a ouska z konce 

mpromlsne. téže d h v k" Cl 
se klonit k česky"'m pozvad k o d o e ta e amova šlechta začala 

av um potu ž d v d 
škole a v úřadě. ' e se oza ovala uplatnění češtiny ve 

Neúspěchy v zahraniční politice, kde varšavská ko "O 
podporu Ruska a Prusk.a. a od o v". nference neprmesla Rakousku 

, por protI nJnového cl" I Uh .. 
ďarů nahyly půdy živly radloka'l "'ov; dk. d IP omu v rach, kde u Ma-ne]SIaO u pol' ťt Ok ' .. o 

vedly vídeňsky" dvůr k" k . es I UCl omltatu nechodily daně 
navratu centralIsmu A t k d" v;, . p • , 

se octlo v rukou německého rb 'I o o a prove em nJnoveho diplomu 
I era a a centrahsty Ant p .. " S . 

Výsledkem hyla centralis.tlOck' ..... onma rytue chmerlingao 

Š 
. a ustava unorová (1861) 

lechta Clamova měla od "'tk d o v • 

jeho liberální směl' měli JOePocha u n~ udve~u k Schmerlingovi. Čechům se líbil 
, n o avy naro m Přece v k b 

prostřednictvím Tomkovým Cl R.· vsa o avy ty svedly po prvé 
zaIo se, že ohě skupiny maJ'" v .adma Vs" IegIre"m k společné schůzi (6. I. 1861). Uká-

l ra u vecl spo ecných v ." 

rem na historickou kontinuit 10b'I " a ze neJVlce se liší od sebe názo-
u a na I era ru zasady N" .. v v 

vydáním únorovky J" aky' si n Pb vh I v.. • ol lcmene prece vznikl již před 
.. .. .. a e na spo ecny program. 

Po vydam unorovky Clam hyl hezohledn v '.. • 

na ní liberální duch a pok ... ok k tO v I' ekProtl ru, naprotI tomu Čechům líbil se 
.I. ons ltucm terý p V" .." I . Op 

jasně neuvědomovali P"'oto t k' CI' rmase a; JeJI nedostatky si hned, 
o... a e amova sku o 

chách 5 IV 1861 M v pma protestovala na sněmě v Če-
'. a na orave 6. IVo 1861 roti v, .. 

a nepřetržitosti její osohní bytnosti Za n' P . vo:~rČs~oru prav a svohod země 
žádajícÍ současně státopra'v" :..: tehPrve pnsh. eSl na Moravě 9. IV. 1861, 

. ru spoJ eru vsec tří zemí če k" k 
čeští poslanci v Čechách 18 IV 1861 hl'''..·· s e oruny, a naposledy 
BVh . o . pro aserum málo výrazn" 

e em krátké doby tvoří se politické oměr v· v·· ym. 
skupiny: konservativní (Karel k p" sP h y tak, ze se slechta rozpadá na tři 

Dlze c warzenher JO d"· h J 
Gam-Martinic) něme.cko lib 'I" k g, m nc arosIav hrabě , - era ru ( níže K I A 
Nostic). V Čechách však sC d d . b . ,are uersperg) a .střed (hrabě AI. 

re OStl rzy mlZ1 na M v h' 
vratu a tvoří do moravského aktu 1865 .' , v orave ,.se zac o:avá až do pře-
poměrů. Ve Sl k .... vvPv ( ) Jazycek na vaze tammch politických 

ezs u nem temer slechty konservativn' NV .. 
liberální v Čech' h d . 1. e.mCl]SOU velkou většinou 

ac za ve ení prof H h d 
Chlumeckvho . er sta a 1'. Schmeykala a na Moravě 

>"'c.-,< <i/ - ," 

V dalším politickém vývoji českém vidíme . k' v 

česká politika vP .. k" ,Ja vlIvem slechty vrací se ponenáhlu 
lC a VICe statoprávn' . 

Proto když 17 v 186' , Imu programu Braunerovu z roku 1848. 
. cervna 3 Jedenact poslanců s Rie r v I 

pasivity proti říšské radě od I' 10 dl .. g em v ce e nastupovalo cestu 
, vo ava 1 se ve e zkracení zemsk" k ... e ompetence uno-

rovkou zvláště na nedhání historického práva českého království a státoprávních 

vztahů českých. Současně však zase zdůrazněna přijatelnost říjnového diplomu. 

Ostatně pasivita krokem tím zahájená neměla toho pronikavého výsledku, jaký 

se očekával. 
Theoreticky pokusil se překlenouti rozpor české politiky Palacký články v Národě 
od dubna do května 1865 uveřejňovanými s názvem "Idea státu rakouského". 

I tu vychází sice z práva přirozeného, přihližujejevšak zásadám říjnového diplomu 

a jeho historicko-poHtickým individualitám zemí. 
Zatím situace zahraniční se stále ještě horšila. Napoleon III. octl se na vrchole své 

moci, od roku 1860 je tu sjednocená ltalie, rokem 1862 začíná veliká politika Bis

marckova, v Rusku nezapomínají války krimské. Přesto ve Vídni trvale uvažují 

o primátu v Německu. V Uhrách nabývá vrchu radikálnější strana Deákova. 

V čelo vlády po Schmerlingovi přichází Richard hrabě Belcredi (1865), který s ohle
dem na Uhry suspenduje ústavu. Český sněm dostává česko-konservativní vět
šinu, která se dohoduje na dvou základních věcech: jazykové rovnoprávnosti 

a hájení historických práv královstVÍ. V ostatním obě strany ponechávají si volnou 

rukuo Na Moravě zůstává i v této dohě malá německá většina. 
Prohraná válka roku 1866 ztrátou Benátska konečně zlikvidovala sice italskou 

politiku, sny velkoněmecké, touha po odplatě Prusku a po návratu habsburské 

na(}vlády v Německu ve Vídni zůstávaly, Proto hyl povolán k řízení zahraničních 
věcí odpůrce Bismarckův Bedřich baron Beust, který přes hlavu Belcrediho pro

vedl vyrovnání s Maďary (1867), jehož důsledkem byla změna ústavy zemí ne

uherských prosincovkou. 
V Čechách a na Moravě vedlo to k českému pasivnímu odporu i proti sněmům 

a odůvodnění tohoto odporu se stalo deklarací z 22. srpna 1868, ke které čeští 
poslanci z Moravy přistoupili 25. srpna. Deklarace znamená definitivní nahrazení 

programu národní autonomie státoprávním programem. Deklarace vycháZÍ ze 

svohodné volby Ferdinanda 1. a personální unie tím vytvořené. Pragmatická 

sankce dala této unii základ dynastický, na tom nezměnil nic ani list r. 1804, 
kterým při přijetí titulu císařského panovník zaručil trvání dosavadních zemských 
ústav. Listem z 8. duhna 1848 bylo potvrzeno zvláštní státoprávní postavení 

království českého. 

Všechno soustavné pronásledování deklarantů a jejich politiky nepomohlo. 
Naopak čeští poslanci se snažili, aby českou otázku přivedli na forum mezinárodní 

(pout do Moskvy 1867, Riegrovo memorandum Napoleonovi III. 1869, protest 

proti aneksi Alsas-Lotrinska 1870). Byla to však zase mezinárodní situace (pád 

Paříže, německé císařství ve Versaillích), která vedla začátkem roku 1871 k pokusu 

o ~esko-rakouské vyrovnání, t. zv. fundamentálky. Fundamentálky a celý souhor 
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zákonů a návrhů s nimi spojených byly ujednány mezi vládou (Hohenwart

Schaeffle) a česko-konservativní skupinou (Rieger-Clam). Vycházejí z historic
kého práva českého státu, jsou však dílem kompromisu, který mnoho ustupuje 

dosavadnímu vývoji centralismu jak jednotnému, tak dualistickému. Nicméně 
poskytuje českému státu v rámci habsburského soustátí velmi význačné státo
právní postavení. Fundamentálky jsou schváleny v Čechách 10. :října, na Moravě, 
kde sněm měl po prvé většinu česko-konservativní, 13. :října a také čtyři slovanští 
poslanci ve Slezsku k nim přistoupili (24. září). Nakonec však ztroskotaly odporem 
Němců, Mad'arů a vlivem říšsko-německým. 
Dochází k dalším bojům, persekucím a pasivnímu boji státoprávnímu. V něm 
nastal definitivní rozchod české politiky do dvou politických stran. 

Základ jejich se rýsuje již dávno v minulosti; od roku 1863 jsou patrny v českém 
poselstvu dvě skupiny: mírnějšÍ pod Palackým a Riegrem a radikálnější pod Slad

kovským. Původně šlo mezi nimi méně o rozpor programový jako spíše o názor 

o otázce polské a o poměru -ke konservativní šlechtě. Po nezdaru fundamentálek 
rozpor se prohloubil o názor na pasivní odpor proti sněmům. Radikální skupina 

byla pro vstup na zemský sněm a když 1'.1873 jednotná strana národní na Moravě 
byla nucena opustiti pasivitu vůči sněmu, ustavila se :t.1874 jako samostatná strana 

politická: strana svobodomyslná (Mladočeši) proti straně národní (Staro
češi). Obě strany měly základem programu české státnfprávo a prot~ když l'. 1878 

přišli také Staročeši na český sněm, mohly vytvořiti jednotný Státoprávní klub. 
Krátce nato dochází k nezdařenému pokusu o českoněm.e~:ké vyrovnání v Em

mersdorfu a k pádu německé levice, při oposici proti aneksi Bosny a Hercegoviny. 
Po krátkém mezivládí přišel pak ministerský předseda Eduard hrabě Taaffe jehož 

úkolem bylo na říšské radě vytvořiti většinu proti německým liberálům. 'Potře
boval k tomu také Čechy, nechtěl však přistoupiti na žádné podmínky, žádaje, 
aby Čechové vstoupili na :říšskou radu hez podmínek a tam teprve se domáhali vy

plnění svých požadavků. Skutečně také 23. září 1879 hyl o rozhodnuto v Státo

právním klubu o tom, že čeští poslanci do říšské rady vstoupí a utvoří s ostatními 
jejími autonomistickými stranami většinu. 

Český vstup se stal státoprávním ohrazením. Tím se končí dosavadní období ak

tivního hoje státoprávního a české státní právo zůstává jen theoretickým zákla

dem programu většiny českých stran politických, jsouc zachováváno do budouc

nosti opakováním státoprávního ohrazení na říšské radě při každém vstupu nově 
zvolených českých poslanců, ' 

Vstupem českých poslanců na říšskou radu požadavky státoprávníhyly odsunuty do 
pozadí, zmizely ze skutečného hoje politického a česká politika se dala na cestu 

oportunní, snažíc se postupně zlepšiti v jednotlivých otázkách českou situaci. 

Tato oportunní politika staročeská, nazývaná posměšně drobečkoY_()ll?hyla Mlado

čechy, když se jim politické vedení po nezdařených punktacíc~ ~ostal0 do ru~y, 

následována pod označením etapová. Šlo v ní především upr~v~t Jazyk~:ou o~a~
ku, jak se to stalo za Staročechů nařízeními Stremayrovyml a Praza~ovymI, 

o jehož zlepšení jazykovými nařízeními Badeniho a Gautsche (Ru~ra a Kalzla ~ro 
Slezsko) se politika mladočeská marně pokoušela. Šlo dále o otazky kulturm a 

školské z nichž uvedeme si z doby staročeské rozdělení pražské university, z dohy 

mladoč:ské hrněnskou techniku českou a Moderní galerii. V ministerstvu vídeň
ském hýval český ministr krajan a v pozdější dohě i některý resortní ministr hýval 

Čech (Kaizl finance, Fiedler obchod, Bráf orha). v,. • v .. 

Celkově m::.ižeme říci že ohě positivní politiky - staroceska 1 mladoceska - ne

splnily naděje v ně k{adené a že proto proti ohěma postupně rostlo opo~~ční,.hnutí, 
ač není pochyhy, že obě kladouce základ k lepším kulturním a hospodarskym po-

měrům národa, připravovaly tak nepřímo možnost převratu.,. "'v. 

Že výsledky české positivní,politiky před převratem hyly tak male, toho ~ncl~ou 
hyl stále veliký vliv německý, kterému ani vyloučení z vlády za Taa:ffa n~uskodilo. 
Neboť skor~-~~učasně dochází k Spolku rakousko-německému (1879), kratce na to 

rakousko-italskému a německo-italskému (1882), ke kterému přistoupilo i Bul

harsko (1883). Tím hyl v podstatě hotov již trojspolek, třeha~ for~.álně jedno~ 
smlouvou hyl uzavřen až r. 1887. Trojspolek vtiskoval rakouske polItIce nesporne 

německou pečeť. Tím se vysvětluje také přiklonění panovníka a vlád! po r~c~ 
1887 k Němcům,. jak se to projevilo zvláště Gautschovými ordonancemI, kteryml 

řada českých škol hyla zrušena nebo ohmezena. v 

Tato vídeňská politika příznivá Němcům přiměla také stranu staroceskou k punk: 

tacím (1890), vyrovnání česko-německému, kde se měl návrat Němců na č~sky 

sněm zaplatiti nehezpečným rozdělením země podle n~rodnosti. P~~k:~ce}so~ 
dílem české resignace, způsobené jednak vědomím, že SItuace zahramcm Je ceske 

,. k' v v, nI 'va'" a že v dohledné době sotva lze počítati s nějakou kata-otazce raJne nepnz 
strofální politikou, jednak pochyhnostmi, že by národ sám vnitřně vydržel novou 

politiku abstinence. , 
Že úvahy poslední byly do jisté míry pravdivé, ukázaly výsledky pokrokoveho 

hnutí onoho velkého kvasu mládeže, který se ve svém vývoji devadesátých let 

vyba:vujejako veliké hnutí státoprávní, n~rodnía sociální. Navazoval~ vě: 
domě n~ generaci roku 1848 a přinášelo současně myšlenky pokroku do ceske 

politiky. . . 
Positivní výsledek jeho - nehledíme-li k tomu, že zúrodnil~ J~dn~~ s:rany

o 

dosa: 
vadní, jednak přispělo při tvoření nových stran tehdy prave z Jmyc~ duv .. od~ 
vznikajících - jsou nepatrné strany radikálně-pokrokové (1897) a statopravm 

(1899), které r. 1908 splynuly ve stranu státoprávně pokrokovou. v 

Druhý zúrodňující přínos do české politiky přinesli realisté, původne vědecká 

8 
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skupina, vystoupivší v punktačních bojích s Mladočechy, se kterými se však vět-

šina z nich i s Masarykem záhy rozešla pro planý radikalismus. 
" I později vidíme, jak politika vídeňská usnadňuje Němcům jejich boj proti Badeni-

mu, Gautschovi a Thunovi, jak znovu a znovu zkouší donutiti Čechy k vyrovnání 

pro Němce příznivemu (návrhy Koerbrův, Bienerthův, Thunův). Jde tu vždy 

. o to, přiblížiti se co nejvíce německému maximálnímu programu svatodušnímu 
~~ 

(1899), kterým měla hegemonie Němců na věčné časy býti zajištěna. Proto měla 
'čeština býti dokonce Urbanovými zákony z Vídně a Dolních Rakous vůbec vylou

čena. proto byla i anenskými patenty (1913) v Čechách zavedena zemská správní 

komise místo zemského výboru. 

Změna volebního řádu a rozšíření práva voličského nejprve o pátou kurij (1896) 

a později všeobecným hlasovacím právem (1907) přivedla k platnosti nové poli

tické ideje, jednak již dávno existující (sociálně demokratické), jednak dala po

stupně vznik novým stranám (agrární, národně sociální, realistické {lidové, po

krokové], katolické), takže dosavadní vláda jedné strany v politice přestala a od 

roku 1907 do světové války česká politika má ráz kompromisu mezi několika 

mzně silnými stranami. 

Snad vlivem toho došlo také k vyrovnání mezi Čechy a Němci na Moravě v t. zv. 

moravském paktu(1905), kterým byly splněny některé české požadavky a zajiště

na česká většina na !měmě. 

Na celý vnitřní vývoj, charakterisovaný takto sporem česko-německým, zůstaly' 

bez patrného vlivu i veliké události světové politiky, současné. Proti trojspolku 

vzniká spolek rusko-francouzský (189U a pozdější rusko-francouzsko-anglická 

dohoda (1903). Aktivní účast Rakouska na politice světové obmezovala se na 

Balkán, kde největší porážku utrpěla násilnou změnou na trůně srbském (1903). 

Srbsko, do té doby vasal Vídně, opřeno o Anglii, Francii a Německo, zbavuje se 

této závislosti a navazuje přátelské styky s Bulharskem, jichž konečným výsled

kem je spolek srbsko-bulharsko-řecko-černohorský (1912), který vítěznou válkou 

s Tureckem zatlačil toto až na Bospor. Rakousko sice anektovalo Bosnu a Herce

govinu (1909) a vynutilo zřízení Albanie (1912), přes to však vojenská strana od 

1'. 1906 nepřetržitě usilovala o zničení Srbska a připojení jeho území k Rakousku. 

Ostatně i za světové války nezapomínali Němci na svoje protičeské požadavky 

(řada nařízení o užívání němčiny, o rozdělení země a o zřízení krajském, o rozdělení 

zemské správní komise ap.). 
Všechny české strany předválečné, až na sociálně demokratickou a realisticko

pokrokovou, vycházely theoreticky z prog,ramu státoprávního. Strana realisticko

pokroková kombinovala jej s právem přirozeným a strana sociálně demokratická 

jej původně odmítala, později ve své autonomistické části tolerovala. Všechny 

strany počítaly se státoprávním programem v rámci Rakouska a nevěřily v ka

tastrofální vývoj mimorakouský pro nejbližší dobu, až na stranu státoprávně-
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't'" politika rakouská přinesla s sebou dosti značný úpa-

pokrokovou. e em pOSl lvm . "" v ~ h r ikO 
, ""h v domí takže některé kruhy rozhodu)lclch ceskyc po lt II 

dek statopravnl o ve , ,,, v v K . 1) 
v • v ... '" "" rltez alZ. vídeňských začaly povazovatl ceske statm pravo za P ( ,. "',, kr-

.. v il b lkánské války kdy nejen strana statopravne po o 
Věc se po prve zmen a za a , '" '" kd i národně sociální 
ková jasně prohlásila svůj protirakouský program, nybl'Z y k'" h 

t (Klofáč) a část Mladočechů (Kramář) pracuje na plánu federace slovans yc 
s rana ,." R k k 

.", " ,'v zachovamm a ous a. 
národů za patronance Ruska, nepoClta)lc )IZ se . k .. 1 ... ,. statnost 

, "f I ,. nyní Ja o up na samo 
Ve světové válce program státopravm, ormu ovany h' h 'V 'ho odbOJ' e 

'" , domácí o 1 za ramcm . 
českého státu bez Rakouska, stava se programem 

JAN KAPRAS 

lit" k' h brožurách předhřeznových,1920. - Černý, Boj za 
LITERATURA: Heidler, ČechyaRak~~8k~ .. v p~ 1~ y~. ik Česká olitika,III.(1909.)-Kapras,Historický 
právo, L-II.,1893. - Tobolka-Kramar, DeJInY ~es~~ po lt ~:. kém: programu do převratu, 1932. - Tobolka, 

vývoj českého programu jazykového, 1911 a K c~ be;:~~ck:~ě'inY nár. čes., I.-II.,1899-1901. - Kapras, 
Politické dějiny čsl. národa, L-III., 1932-4. - r, ) 
Přehled právních dějin zemí čes. koruny, 5, vyd., 1935. 
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My nechce~e Rakouska, poněvadž jsme poznali, že nám nejen nic 
pla~no nem, nýbrž že nám i překáží; my chceme a můžeme bez něho 
být~ a samostatný život vésti. . 

Pláč Koruny České r. 1866. 

Dej národu ochablému, na duši a na těle zmalátnělému volnost a· 
svobodu největší a on nedovede těžiti z ní nedoved d: t'" . br v wv, ~ , e u rze LP, ne]-

LZe prr-stL van~k odfou~ne mu ji jako lehkou plevu a on opět v staré 
upadne otroctfn. Jen narod mužny' sta'ecVny' n b d ' d d d " v,, v • ., ,. U< o ry ove e vy o-
bytt, uzwatL a udrzetL SL narodnost a svobodu Zívot na'rod' , 
v' k . v • u nel/,/', 
zwo: p.o 'oJe a ~lidu. Zívot národů neplyne jako tichý potůček květ-
~~tymL sady, žwo~ národ~J~st ~ivot zápasů, bojů a tuhé práce, jest 
zwot plavce, ktery ustavLcne zapasí s rozbouřeny'mi vInam'; m v 1" • v b u ore, 
Ltym.L ~~try a. !esky. nebes, který přemáhati a porážeti musí nepřá-
~elsk~. zwly, Jez se Jemu mocně staví vstříc. I život národa českého 
Jest zwot stálých z{Lpasů a boiů Národn: nasVe loď I' v ." J • " nep uJe veru po 
tLche hladmě, nýbrž po rozbouřeném moři přes hltavé propasti a 
skr~e z~ádné úskalí. Každou píď kupředu musíme pracně vydobý-

kva~t a Jest zapotřebí veškerých sil, aby loď národa českého nepřišla 
urazu. 

Dr. Eduard Grégr dne 17. března r.1872. 

Československé politické strany doby 
před válečné o konečných cílech svého 
národa 

M"ezi úkoly n~vro~:r:o~tní politiky nové dohy náleželo stanoviti konečné cíle národa. 

~red ten:o tezky v~kol ~y~a "postavena praktická politika československá, jakmile 
JI hyla dana nadeJe vereJne se uplatniti. Bylo to těsně před evropskou rl' 
r 1848 D r 'V evo UCl 
. . va po ltlCtí novináři, vychovatelé československého lidu k pol't' k" 

k . " Vil' d .. Č 1 lC e 
pra Sl, res lany ,úkol. Mezi echy hyl to ,!(arel Havlíček, mezi Slováky Eudevít 

.. Oha .. ne~olah úplné politické samostatnosti spojeného českoslo';;';;:;kého 
naroda nyhrz za po v • • k" hl' , , meru, J a e y y, Jen po Jednom ze stupňu· k m' Oha tet I' 
.v , h d' I' . 1 o po lm 

tlC~l ~ ~te e vyc~á~eli z daného fakta hahshurské monarchie a jejího, od r. 1749 
eXlstuJlClho, adilllmstrativního rozdělení ve dvě části zalitavskou a C

V k v k Hr" k ,es onemec-
ou. av lce pokládal za československý národ nejen Čechy v historických 

zemích, nýhrž i Slováky v Uhrách. Štúr označil Slováky "za slovenský národ". 

Havlíček, aby čelil porušťovacím snahám carského absolutismu, hledal v hahshur

ské monarchii, tedy ne v úplně samostatném československém státu, záruky za

chování české a jihoslovanské národnosti. "Čím výše," napsal r. 1846 Havlíček, 
"vzroste moc císařství rakouského, tím jistěji stojí naše národnosti." Štúr hledal 

splnění úkolů slovenské národnostní politiky v Uhrách. Nevyslovil přání~ aby Slo

váci sami tvořili zcela neodvislý a samostatný stát slovenský, ani nemluvil o státo

právním spojení Slováků s českou korunou. Toužil v rámci svatoštěpánské koruny 

rovnosti Slováků s Maďary ve škole i v úřadě. 
Za revolučního hnutí r. 1848 vyjádřili Češi přání své národnostní politiky v Praze 

dne ll. hřezna. Slováci tak učinili dne 10. května 'll Lipt. Sv. Mikuláši. Češi v Praze 

vystoupili jako representanti českého národa; Slováci v Lipt. Sv. Mikuláši jako 
mluvčí "slovenského národa". Češi, kteří žili v dohě, kdy ještě nebylo žádného spo

jení předlitavských zemí centrálním parlamentem a kdy tyto země hyly spojeny 

centralisticky jen administrativně, vystoupili s požadavky zákonodárného a správ= 
ního spojení historických českých zemí a provedení v nich úplné národnostní rovno· 

právnosti Čechů s Němci ve školách a v úřadech. Svazek mezi zeměmi, náležejí

cími české koruně, mezi Čechami, Moravou a Slezskem měl hýt utužen jednak~~Q()_= 
lečným zákon()dárný~ orgáIl<::i!!, jednak odpovědnýmipolitickými, právními a flm 
nJlnčními ústředními úřadY"~1?ra~. Češi nepodepírali své požadavky jen důvody 
historicko-právními, nýhrž i nacionálně "národní zachovalostí (integritou) českých 
zemí, jakož i rozsáhlostí a zvláštností stávajících tam ohčanských poměrů." 
Chtěli, ~l>y měla česká koruna v hahshur~k:éIrlon~r~~Jlji totéž postavení, jaké tam 

měla koruna uherská. ~ .. Češi opomenllli$IQyá,ky y ,lJ.h~á.~~l!· "Q,gpQyídalot():ú,plD,~ 
tehdejšímtužhá~, Sloyá,kŮ. Slováci tehdy nechtěli hýti státoprávně spojeni 
s českou korunou. Své poslání spatřovali v národnostně spravedlivých a federativ

ně organisovaných Uhrách. Volali i~dnakpojednom v~~(}k~cD,~Il1sD,ěmllYšec;{h 
národů v Uhrách, kde hy každý národ hyl jako národ spravedlivě zastoupen, 

l~dna~po národních sněmíc!~:ll" které hy zasedaly v středisku každého národa, 
jehož sídla by byla přesně určena, národnostní útlak vyloučen a mateřština hyla 

jednací řečí. 
Politický vůdce československého národa za své dohy František P~J.a<:k:ý podepřel 
novými důvody národní tužhy če~k:é, veřejně yy:sloy~néHavlíčkem r. 1846, vote

vřeném listu z ll. duhna r. 1848, poslaném PE~sidentovi 50tičlenného výboru ve 

frankfurtě nad Mohanem, připravujícího parlament sjednoceného Německa. Pa

lacký, vzhledem na nebezpečenství, které hrozilo českému národu z uskutečněn( 
podohného podnětu Němci, nestálo naprostou samostatnost svého národa, nýhrž 

jen o předpoklady zdárného rozvoje svého národa v rámci svrchovaného a národ

nostně spravedlivého Rakouska. Rakousko mělo hýti Palackému záštitou a ochrán

cem neněmeckýeh národností proti sjednoceným Němcům. Palacký věřil, že Ra-
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kousko a zvláště jeho dynastie pochopí svůj dějinný úkol a že vyplní v tom směru 

své dějinné poslání. Proto působil o letnicích 1'. 1848 na slovanském sjezdu v Praze, 

~~Y se Rakousko stalo ~~ovým státem svobodných J?:~rod~ stejně oprávně
nych. S!Qyáci setrvali na tomtéž sjezdu -na svých rozhodnutích z 10. května 
1'. 1848. Dodali jen určitěji, že jejich C1íl~m jest národní autonomie ve všech záleži· 

~~~~tech Jiulturních a školských. . 
Češ'fchtěH r. 1848 v zájmu ochrany své národnosti míti Rakousko přeměněné ve 

spolkový stát. Co mělo býti základem takové organisace? Historicky dané země} 

Nebo území'_:iJ.árodnostně ohraničená? ~eši od března r. 1848 byli pro historicl~y 
dané země. Slováci, pokud se týče Uher, pro území národnostně olll'ani~ená. Ale 

Češi záhy opustili svůj prvotní program, když se rakouská vláda;~~h~~n~ pro 

ústřední sbor zákonodárný, obepínající celou rakouskou monarchii a když se vzdala 

myšlenky organisovati Rakousko na základě historických celků. Češi postupovali 

na ~í~ském sněmu bez ohledu na historické právo české. Ani tam nebyli pro úplnou 

po~tICkou samostatnost svého nepočetného národa vzhledem na nebezpečenství 
ruslukace a zvláště germanisace, nýbrž jen pro všechny podmínky národního roz

voje v rámci habsburské monarchie. Řešili celý problém jako stoupenci přirozené
ho práva národa. Vycházeli teoreticky ze svrchovanosti národa, volali po provedení 

národnostní rovnoprávnosti a chtěli míti z celého Rakouska, obydleného několika 

národnostmi, z nichž ani jediná nebyla v početné většině, decentralisovanou monar

chii se značnou zemskou autonomií. Češi neusilovali n~ říšském sněmu o obnovu 

české koruny, jak o to stáli v březnu r. 1848. Nedomáhali se, aby Čechy, Morava a 

Slezsko tvořily zvláštní státní těleso, byli dokonce v zásadě pro rozdělení Čech na 

ú.ze~í české a německé. Ale nevěděli, jak by se to dalo prakticky provésti. Palacký 
Sl pral, aby bylo uherské Slovensko připojeno k českým zemím. Kdyby se to bylo 

dalo uskutečniti, byl ochoten připustiti za to Němcům z Čech a Moravy zvláštní 

zems~~ sněm: ~le tehdy bylo jisto, že na takový podnět Palackého nebyli by při
stoupilI SlovaCl. Pokládali se za slovenský národ,. Proto se dne 19. září r. 1848 
v Myjavě vyslovili pro samostatnost svého národa v rámci habsburské monarchie 

a násl.edujícího roku působili na vídeňskou vládu i na císaře, aby bylo .Slovensko 
orgamsováno jako saIIl()sta.tI,lá, korunní země. 
Politická veřejnost českoslove~ská spaá~-~ala jednomyslně až do svatodušních 

bouří roku 1848 v Praze svou budoucnost v habsburské monarchii. Ale za těchto 

bouří se :,yskytl v Čechách názor, že slovanské jednoty, slovanské svobody a 

slovanskeho obrození nelze docíliti, "leč za současného zničení rakouské říše". 

Pů~od~cvem .tohoto učení byl účastník slovanského sjezdu v Praze, ruský revo .. 
IUClonar MIChael Bakunin. Ten předpovídal na troskách habebuI'skémonarchie 

~bno ... venou Polsku a nezávislé Našel pro své názory pochopení u mladé 
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ceske generace, smýšlející radikálně demokraticky a yedené.básníkem J. V. Fri

čem. Byla t()P!xIJ:!če8~_~ __ g~!1~~~~~, která proti Palackého austI'oslavismu_yyi:y. 

čovala ~IJlně svob~~Ilt~!!1; č~s~ý~ Spatřovala v naprosté samostatnosti národa 

jeho konečný cíl. ' 
Příslušníci českého národa před 1'. 1860 nebyli vesměs oddáni národnostní politice 

české. Byli mezi nimi i ti, kdo se otevřeně stavěH proti hudování států podle ná

rodnosti a v národnosti jako státním živlu spatřovali nebezpečný revoluční prvek. 

Byli to ~eští kons~rva1;iv~i, vedení llI'apětem LveIIl,",~~y.R~m a jeho pomocníkem, 
~ějepiscem Václavem Vll:ldiYQjem Tomk~m. Ti zamítali nejen to, co hájil Bakunin, 

nýbrž i co bylo programem strany Palackého. llyliproti federativní úpravě h~hEi:
burské monarchie a horovali pro sjednocené, velké, mocné Rakousko. 

]loku 1859 vedlo Rakousko válkil na pláních hornoital~:ký_~l,1· Český národ si byl 
vědom, že válečná krise by mohla hýti příležitostí k uskutečnění národnostních 

cílů českých. Národní liberální směr Palackého a Riegra vyčkával, jak se hudou 

události vyvíjeti; směr radikálně dem()kr~ti~ký, representovaný tehdy českými 
novináři Karlem Sladkovským, Josefem Bar?kem .~ .. Janem Nerudou, spatřoval 

.. ' ~ 

v tehdejší válce v duchu Michaela Bakunina vhodný okamžik pro světovou revo-

luci a zničení Rakouska. Předčasné uzavření příměří ve Villafrance znemožnilo 

radikálně demokratický plán. S Rakouskem bylo nutno i nadále počítati jako 

s daným faktem. Palackého a strana správně předvídala, že porážka Ra

kouska pude podnětem pro jeho ústavní reorg~!l:!~_~gi. Pilně se proto starala, aby se 

při ní vzal zřetel k tužbám českého národa. Zůstala věrna Rakousku a jeho dyna

stii. Usilovala, aby v jeho rámci a pod jejím žezlem dosáhl národ svých koneč
ných cílů. Nanovo přivedla na přetřes své názory z r. 1849 o ústavní přestavbě 
Rakouska a poznovu kladla důraz napřirozenéprávo svého ná.!()da.J eště se Il_e:: 
znala k historickému právu. Na stejném stanovisku stáli SloY?~i· U znávali iIlte_
gritu svatoštěpánskéi~runy a chtěli v ní svému národu za pomoci vídeňské vlády 

dobýti rovnoprávnosti. Češi byli však nuceni, z oportunismu doplniti tehdy svůj 
program přirozeného práva národa iprávem historickim, když říjnový diplom 
z roku 1860 se pod vlivem politiky maďarské aristokracie vyslovil pro výstavbu 

habsburské monarchie na základě zemí, historicky daných. Češi přijali tuto teorii, 

ale podstatně se lišili od chápání historicko-politických individualit říjnového 
diplomu. Kdežto diplom pokládal za historicko~politickou individualitu každou 

historickou zemi českou o 80h~, čeští politikové se vraceli k svému požadavku 
z března r. 1848 a prohlašovali z národních důvodů za historicko-politickou indi

vidualitu českou korunu a doléhali na její ústavní samostatnost v rámci 

habsburské monarchie. 
Říjnový diplom nijak nepůsobil na názory Slováků. Jejich území v Uhrách nebylo 

nikdy historicko-politickouindividualitou. Vycházejíce z přirozeného práva národa 

domáhali se uplatnění jeho národní individuality. Chtěli, aby byla provedena 
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v Uhr~.ch národnostní autonomie Slováků na slovenském území, a to tak, že by se 

vytvonlo "Jlornouherské sl~ovenské okolie" slovenský okrsek. Chtěli si sami určo

vati své osudy na vlastním sněmíku, chtěli míti ve s~Ý~h~~kách poHticko admini

strativní a soudní správu první a druhé stolice. Marně o to usilovali proti Maďarům, 

spoléhajíce při tom na pomoc a vděčnost vídeňských vládních kruhů. 

Č~ši ~měru Palackého a Riegrova nedocílili ničeho z toho, co si přáli. Nespravedli

vyml volebními řády byli zatlačeni v zákonodárných sborech umělou menšinu. 

Přes to ještě neopouštěli svou myšlenku ideje státu rakouského a věřili v její prove

dení. Zatím se vynasnažovali, aby se v habsburské monarchii nerozdělili o panství 

na jedné straně Němci, na druhé straně Maďaři, aby se neuskutečnil dualismus 

který by byl hrobem národních českých přání v Rakousku. . ' 

~.1~66 .. vypu~la válka Rakouska s Pruskem o předáctví v Německu. Český poli
tICky tabor Sl zase uvědomil, že válečná krise jest příležitostí k pokusu o uskuteč

nění konečných cílů národa. Ale český tábor nebyl jedné mysli, zda se má v zájmu· 

těchto cílů pracovati k zničení habsburské monarchie nebo o její ústavní přebudo

vání. Radikální de~5~~!_I!!~, vedení J. V. Fričem a JUDrem Rudolfem knížetem 
Thurn-Taxisem, §!.áliyduchu Michaela Bakunina o rozbití Rakousk.~. Chtěli, aby 

se lid, když by bývala válka končila pro Rakousko neúspěchem, vyslovoval na tá

borech veřejným hlasováním pro úplnou samostatnost české koruny. geský stát 

!l.~měl hý!i nýbrž monarchie, ale s vladařem z jiné dynastie ~~ŽÚhabs
b~rské. Český stát měl býti neutrálním státem ve střední Evropě mezi německým 
zapadem a slovanským východem, měl býti záštitou evropského míru. "My ne

chceme" - pravili předáci radikálně demokratického směru - "Rakouska, poně

vadžjsme poznali, že nám nejen nic platno není, nýbrž že nám i překáží; my chceme 

a můžeme hez něho býti a samostatný život vésti." Radikální demokraté tehdy 

předpovídali na troskách habsburské monarchie velikou svobodnou federaci svo

bod~ých n~!_()<l~, utvořenou na základě práva mezinárodního. 

Strana Palackého a Riegrova nesdílela tyto názory. Obávala se sjednoceného Ně

mecka a jeho šovinistických tendencí. Utěšovala se, že bude Rakousko vyloučeno 

z Německa, že tím bude ve svém vlastním zájmu nuceno zanechat velkoněmecké 

politiky a přeroditi se v soustátí, které by bylo vtělením Palackého ideje státu ra

kouského, .státem federalistickým. Byla proto za války věrna dynastii i Rakousku 

a očekávala od nich jako vděk splnění českých přání po válce. 

Jak Češi~ tak Slováci se dožili zklamání. R. 1867 se rozdělili Němci s Mad'ary 

o panstvl v habsburské monarchii. Oni potlačovali druhé národnosti v Předlitav

sku, tito ve svatoštěpánské koruně. říše nebyly postaveny na federa

tivní základ, nýbrž byly přísně centralisovány. Zvláštní postavení Čech a české ko

runy nebylo uznáno. Slovensko se nestalo korllnní zemÍ. Mezi Čechy a Slováky byla 

postavena vysoká zeď, která je nutila, aby každý z nich kráčel politicky svou 

vlastní cestou. 

V českých historických zemích nastal úporný boj proti novým ústavním poměrům. 
Mladá politická generace česká ztratila víru y dynastň i Rakousko, stala se proti

rakouskou, demonstrovala proti říši, dynastň a agitovala pro odmítání daní. Rieg

rova a Palackého strana počala činiti z české otázky otázku mezinárodního význa

mu. R. 1869 dokazovala francouzskému císaři Napoleonovi III., že je zájmem 

Francie, aby Čechové došli splnění svých konečných cílů a aby tím Slované ~a~.yli 
většího vlivu na rakouskou vládu, oddanou Německu. Neupírala Maďarům JejIch 

politický úspěch, ale chtěla, aby to, čeho dosáhli Maďaři, dalo se v stejné míře 
i Čechům. R. 1870 vypukla válka prusko-francouzská. Riegrova strana pokládala 

za svou povinnost využíti této příležitosti a žádati po rakouské vládě přeměnu 
Rakouska ve stát federativní. Dokazovala, že "všichni národové, ať velcí, ať malí, 

mají rovné právo sebeurčení a jejich osobnost má býti stejně šetřena." Nenašla 

II zahraničního ministra a dynastie pochopení pro své snahy. 
Češi činili vše, aby historicky právně podepřeli stejně jako Maďaři své státoprávní 

tužby. Věřili, že se jim důkaz podařil. 

Od r. 1874 měl český národ dvě politické strany: stranu národní (staročeskou) a ná

rodní stranu svobodomyslnou (mladočeskou). Poslanci obou těchto stran podali 
r. 1879 při vstupu na říšskou jako jeden státoprávní klub jedno společné státo

právní ohrazení historického práva nejen království českého, nýbrž i české koruny. 

Představovali si obnovu historického českého státu v rámci habsburské monarchie. 

Mluvilijménem politického národa českého království, nejen jménem Čechů v krá-

lovství a české koruny. 
Národní strana po prvé soustavně formulovala svůj politický program až 1'.1905. 
Bylo to v době, kdy již nebyla vůdčí stranou českého národa. Hlásila se i nadále 

k českému státnímu právu, "poněvadž vyrostlo z dějin národa a v jeho vědomí hlu

boce jest zakotveno" a pokládala je "za obecnou důležitost všeho politického náro

da v zemích koruny české". Přála si obnovu historického státu českého v habsbur

ském mocnářství plně svrchovaném a neodvislém, jež pokládala pro český národ za 

nezbytnou podmínku národní existence". "Existenční oprávněnost říše této vidí-
" dO' me však jen v plném šetření historických a národních práv zemí a náro u v II spo-

jených". 
N~I9qní strana s"oboQ,Qmyslná se při svémusta.vení r. 187.4 přiznala ke snaze po 

uznání a uskutečnění samostatnosti a samosprávy zemí českých na základě plat

" ného a neporušitelného státního práva", ale mlčela tehdy o rámci habsburské monar-

chie. Teprve na svém pátém sjezdu r. 1889 se jasně vyslovila, že si přeje obnovu 

"státního práva zemí koruny české čili obnovení státní samostatnosti ~emí ~es:ých 
v obvodu říše rakouské". Setrvala při tomto programu za celou dobu predvalecnou. 

Poměr českého státu k habsburské monarchii viděla rozřešený ve federativní úpravě 
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.říše. Podle ní mělo býti Rakousko "ochranou a záštitou právům svých zemí a ná

rodů v nerozlučném jednotném jejich svazku", mělo býti "l'eální unií šťastných 

a spokojených států" pod žezlem Habsburků. Stejné názory zastávala na Moravě 

její mladŠÍ větev, lidová strana, založená tam r. 189l. 
I{~_1889 zahájil v českém národě svou politickou pout Kaizlův, Kramářův a Masa

rykůV-realismus. Byl povinen zodpověděti si otázku konečného cíle českého národa. 

Přihlásil se ke státnímu právu české koruny a přál si 1~p,0 obnovení federalisacÍ 

Rakouska. Nevěřil, že by byl tehdy měl český národ tolik síly, aby si sám vynutil 

na říši svůj vlastní státní útvar, řízený bez ohledu na ostatní části říše. Počítal 

s dualismem jako se zřízením pro tu dobu ne odstranitelným a proto ~evyslovil po

žadavek politického spojení Čechů a Slováků. Řešil jen otázku reorganisace centra

lisovaného Předlitavska. Činil tak na zákl~dě tří státotvorných principů: historic

kého, geograficko-hospodářského a národnostního. Předlitavsko by bylo podle to

hoto programu přeměněno ve čtyři skupiny, z nichž by byly jednu tvořily české 

země. Realismus sloučil roku 1890 své názory s podobnými názory národní strany 

svobodomyslné. 

Pokrokové hnutí devadesátých let minulého století se energicky postavilo za obno

vu historických práv české ko:runy. Neodmítalo rámec habsburské monarchie. Pro

hlašovalo státoprávní vyrovnání české nejen za vnitřní záležitost Rakouska, nýbrž 

i za věc politiky. Stálo zde .(}tevřeněproti spolku německo-rakouskému. 

Těšilo se, že český národ, jakmile vypukne válka, sáhne k revoluci a dobude si své 

politické samostatnosti. Ale zase to mělo býti v rámci Rakouska, které si přálo po

krokové hnutí míti přeměněné ve "federativní spojení národnostních území s úpl

nou jich autonomií". Pokrokové hnutí nespojovalo státoprávně Slováky s Čechy 
v historických zemích českých, Poměr obnoveného českého státu k říši měl býti 
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poměrem personální unie. Ani pokrokové hnutí nebylo protimonarchické, republi

kánské, ba ani protihabsburské, třebaže nenávidělo hahsburskou dynastii pro její 

věrolomnost k českému národu. 

Pokrokové hnutí se rozštěpilo ve dvě strany: r. 1897 v~8tranu radikálně pokroko

vou a 1'.1899 ve stranu radikálně státoprávIl.Í. Obě strany zůstaly věrny historické

mu státnímu právu. Pokládaly za základní svůj úkol usilovati o provedení státní 

samostatnosti českých zemí na základě českého státního práva. Chtěly "s nasaze

ním všech sil udržovati nepřetržitost boje za samostatnost zemí českých až do ko

nečného vítězného rozřešení". Strana radikálně státoprávní předpovídala již 1'.1899 
"rozhodný zápas mezi Němectvem a Slovanstvem". R. 1908, ve chvíli, kdy byla 

pro anexi Bosny a Hercegoviny celá Evropa ve válečném napětí, sloučily se obě 

strany ve stranu státoprávně pokrokovou. Tato strana znovu postavila do ohniska 

české politiky snahu o provedení státní samostatnosti českých zemí na základě čes

kého státního práva. Ale nemluvila již o svém poměru k habsburské monarchii. 

Vůbec o něm mlčela. R. 1912 za zahraničního napětí :řekla, jak si představuje mož-

v • • v ,. .. ,. " T hd řestala věřiti v dobrovolný smír Ně-
nost uskutecmtl ceske statm pravo. e y p v k' . "1" poll'tiky vyžadUJ' e 

v vv· • v • 'jem ces e naClona m 
mectví a Slovanství. Prestala ventl, zeilsl z~ k t" ku za otázku mezinárodní, 

, h· P hlás a ces ou o az ~, 
trvání habsburske monarc le. 1'0 ." tran odpovědny".ch činite-

." "" d 'ho pusobem se s y 
l\:terá vyžaduje také steJne mezmar~ ~l , ., v h evro sk" ch národů, kteří 
lů české politiky". Proto toužila po zlskam s~mPlkatll ~seccke" my~le:ce. Byla to česká 

.. N V t'm protI ve oneme 
stáli v zápase Slovanstvl s emec VI 1 v "em' konečny" ch cílů českého 

k ' . lk představova a rozres 
politická strana, tera Sl ce em . TV v v d válkou S kterou počítala, vy-
národa jako svého času Michael Bakumn. esn~ pre k" "ť t kde volala český 

v 1914 v sk" francouzsky a rus y mam es , 
. dala dne 17. kvetna r. ce y: ,,, " b ... dala k přípravám pro světo-

'v v ,.. 't svůJ vlastm stat a na a 
národ k Vll'e, "ze muslme ml . ' v .. t' kou habsburské monarchie, 
vou krisi. Česká otázka jí tehdy nebyla Jen vmbtrm" o v a,z l'tikové v kritické chvíli 

. , d' Doporučovala, a Y cestl po I 
nýbrž otázkou mezmaro m. v b v ská otázka řešena 

I ' hlas za vlastní samostatnost. "Nebojíme se, ze Y ce 
povznes I .. " 

• V" 'lk než se řešila dosud v mll'U. 
byla nespravedhveJI va ou, .. " e c"eska' strana lidová (.1'. ealis-

" .. 1"' k' trana zvana nejprv .... . 
R. 1900 se ustaVIla nova po ItlC a s, ""kl' . dosavad-

. vaná česká stranapokrokova. podm a reVISI 
tická) a od 1'. 1905 po]meno , d P hl' sila že by"valá úplná státní 

. v .. h '1 h svého naro a. 1'0 a , " 
ních názorú o konecnyc Cl ec V" v epočetnost naše vnitrozemská 

.. v k" h . e dnes nemozna; nase n , 
samostatnost zemI ces yc ] . k' NV . ( Poláky) donutily a nutí 

v v k" b dleny JSou ta e emCI a , 
poloha a fakt, že zeme cese o y v ." .. ." D IV vala tím zdůvodnění Havlíč-

.' .. d p zememI Jlnyml. op no 
nás k aSOCiaCI s naro y res . '1' "1" ve"'ke' politiky p. rohlásila "kul-, . I . u Za Cl naClona m c '" 
kova a Palackeho austros. aVlsm .< t' litickou" pokud tato 

.. t zabezpečovat samostatnos I po , 
turní a národm samostatnos. 1 v· é doby samostatný 

.. 'I t' est možná. pokláda a za pomeru sv 
samostatnost a nezaVlS os J v' ~ Domáhala se politické samostatnosti české-
český stát rázem za neuskutecmteln

y
V
' h k"" Rakousku moderním, pokroči

'" . VP" Rakousko~ ers e , v 
ho národa "v ramCl rlse ... I ..... il' na prvním místě přirozeným 

. k'" l'd" Podepua a sve us 1 
lém, demokratlC em a lovem. ... v ky"m Dávala tomuto 

... d hém ak historickým pravem ces • 
právem svého naroda, na ru P V' V"" státoprávní celek v historicky 

M .... r v v ké tVOl'lt samostatneJsl 
obsah oním." aJI- 1 zeme ces . uhlasu národa německého, země 
dochované nedílnosti, mohlo bZ se t~ stát Je~ z~ soČ hO ani dvakrát tolik, kolik 

.. 'P'h V mích ceskych nem nas ec u 
české obyvaJlCl o. ~e... V. v ká ne řistoupí na státoprávní požadavky 
Němců; jestli tato znacna me~~lllal~t~mke~ a nár~dnostní situaci středoevropské ne-
v k" . t požadavky pn po I IC e - v ... h 
ces e, JSou ty o v v b b 1 "kolik milionů uvědomelyc a 

v • I ... ly" stát v nemz Y yo ne 
USkutecmte ne - ma , • . v .. " Strana věřila v trvalost 

. . . .. .. d d .. ch zemězrádcu, Jest nemozny. 
v každém ohle u z atny ... P . vyslovila proti jazykovému, 

.. v" Č hů a Slovaku. roto se Jen 
politickeho rozUzeDl ec ... kr ování a potlačování nemaďar-

... h odářskému a kulturDlmu z ac 
národnostmmu, osp '" o S I v' t v chto názorech ještě v lednu 

... o Vh" h zvláště Slovaku. etrva a pn e 
ských narodu v rac, • , v ... hkd revidovala svůj dosavadní program. 
r. 1912 za hrozivých mraku valecnyc, Y ",.. Č h 1905 česká strana 

• . o ram česká strana agrarDl pro ec y, I'. . 

R. 1903 vydala SVU] pr g 'I . k druhé měšťanské strany, z nichž vyšly, 
agrární pro Moravu a Slezsko. Sta Y Ja o ... .... .. 123 



na státním právu české korun v lném· h 
všemi zákonodárny;mi prost" YdkP M·· Je .. ~:.~ozsahu a chtěly je hrániti a vymáhati 

re y. oraVSKa strana ag··' , kl'd 
ohsah českého státního ' k I rarm po a ala: za účel a 

prava" u turní, hospodářsko li o k 
a neodvislost národa česk'h '" h v u a po tlC ou samostatnost 

e o v zemlC ceských usedléh "A ' 
ohnovu českého stá tu v jeho historick '" ch h '" . o. grarní strany opíraly 
nýhrž i výslovně o přiroze "''' ,y d ra~lclCh nejen o historické právo státní, 

. ne pravo naro a Predst I" . h 
žezlem Hahshurků pfetvo v , , •• h v,· avova y Sl Je o uskutečnění pod 

, remmJeJlc nše ve federati' h' 
něných skupin" ChCI ", .. v k'" ," vm svaz lstoricky odůvod-

. e y ZlVltI v ces em lIdu státo rávn' v d '" 
odvrácen hyl od tiché droh" '" h . P I ve oml, "aniž hy však lid 

, ne prace v o orechJin'" h .. h" 
přivoditi pohromu a znemožniti restit ., !C " JlC Z za~edhání hylo hy s to 
ohroziti". UCl prava statmho neh vyhody z něj plynoucí 

R. 1896 se na Mor v d hl' d S ave o tr 10 taročechů katol'vt , k '. lC I onservat:l.vcI kd v 'dVl" v se strana náro dní (sta. ročesk ;) hl· V",, .. .. .... , yz Vl e I, ze 
a s IzuJe VIce a VlCe s k" . MI 

dovci). Po nich si stejně r. 1897 vedl k . ~orav~ ymI.adoče~~I.J!i-
Katolicko-konservativní str "..,:} onservatIvne katolIcké živly v Čechách. 

any Sl pra y, ahy se o d v k 'h .. 
v monarchň ovládané dyn tO' t k k " su y ces e o naroda vyvíjely 

as II a onservatlvně kat }' k o k 
kové. Proto stály pevně při h h h k' d ., o lC ou, Ja ou hyli Hahshur-

a s urs e ynastll a Rak k AI .., .. 
ralisticky přetvořené Doul:! I" k .. ous u·.~.p!e]y si je fede-

. 1a y, ze v ta ovém R k k v 

stát český, omezeny" J'en na h' t 'k' v v a ous u se uskutecní historický 
lS onc e zeme ceské Z o t I v 

nečného cíle svého národa až do r. 1918. . us a y verny tomuto řešení ko-

Politická strana československého V' • 

v' ZlVnostmctva vznikl' 1909 M v v 

~§ila o't<Ízku konečny'ch cl'luo. .' d v' a r. na orave, nere-naro a samostatne S k o il v •••• 

hý ch českých stran měšťa k' h 'B ·1· .. • po oJ a se prevzetím názorů dru-
ns yc. y a pro ohno h" " k' v 

v rámci hahshurske' mo hOw.... . vu . lstonc eho c~ského státu narc Ie. . . 

R. 1878 si český proletariát z českých zemí a Vídně t il 
slovanskou stranu so "} v d k o us av syOll,sanlOstatnou česko-

Cla ne emo ratIckou Otázk k v "h ' 
vadž strana nechtěla provoz tO , d ... . , a onecne o Clle národa, poně-

ova 1 naro nostm politik o I vo , 

celkem na vedle]' ší kolej' iN'" . k u, zusta a pn teto události 
o ova strana,Ja o strana v d v v 

za své řešení měšťanské pol't'k .., k' po state revolucní, nepřevzala 
I I Y ces e a nevyslov'l hO, 

Strana neměla na mysli J" en česk" d vI'k h' 1 ~ se pro Istoncké právo české. 
vde e m y v Istoncky' ch ze ' h v k" h .. v 

vsu e v Předlitavsku kde h dlel' Č h .. nnc ces yc ,nyhrz 
v ,y I I ec Ove. Prohlé v Č o 

prešla mlčením, Znala J' ako· "I' d kr' m pomeru echu a Slováků 
SOCla m emo aCle v pv dr k 

nár~~a:>jeho seheurčení, ale nevyložila ' k o v d re ~tavs u vůhec je:njeden cíl 
R. 1897 bezohledně vystoupila n vr" k,!a dS~ pre stavuje provedení tohoto hesla. 

a nss e ra e ve Víd' , h' '" 
právu. Nevyslovil ". lil protI lstonckemu státnímu 
... a se protI eXIstenCI hahshurské m h' v 

odmítala české státoprávní fantasie h __ # ;onarc Ie, predpokládala ji, ale 
privilegií a dokument-ň." N hl '''~. ~ahavam ztrouchnivělých historických 

. .. ..... emo a vystacltI v doh v kd . , 
ňoval krok za krokem všech tV'd A d e, y naCIonalismus si podma-
, ny rl y naro a a kdy s h h h k A 

Jevištěm vzrůstaJ'ících na'rod t" h' o e a s urs a monarchie stala 
nos lilC zapasu ne "h' , k' 

práva. Byla nucena řešiti i nacionální cíle sv~ho g~Cl dlston~, eho st~tního českého 
124 . naro av zajmu svych stoupenců. 

R. 1899 domáhali se českoslovanští sociální demokraté za předpokladu demokra

tického Rakouska společně s ostatní sociální demokracií v Předlitavsku přetvoření 

Rakouska v~demokraticlrÝ národnostní stát spolkový. Odmítali poznovu organi

saci Předlitavska na základě historicko-politických individualit a horlili pro utvo

ření samosprávných národnostně ohraničených ohvodů, jejichž zákonodárství a 

práva hy hyla opatřena národnostními komorami, demokraticky volenými. Vraceli 

se tím jistou měrou k řešení, jak se o něm usnesl ústavní výhor říšského sněmu 

v Kroměříži 1'. 1849. Stejně st,áli jako poslanci r. 1849 n?- teritoriálním principu 

národnostním. Všechny samosprávné ohvody jedné a téže národnosti měly dohro

mady tvořiti ]~dnotný národní svaz, spravující své národní záležitosti úplně auto

nomně. Národní menšiny hy se hyly konstituovaly jako veřejnoprávní korporace 

patrně na principu personálním. Tento program hájila z českých stran až do světo

vé války jen "Česká sociálně demokratická strana dělnická v Rakousku", ve své 

podstatě centralistická, která se ustavila r. 1911v~!.l!.ě.~ Byla to menšina proleta

riátu hlásícího se k marxismu. Jeho většina se ohírala pod vlivem politického vý

voje hahshurské monarchie otázkou konečného cíle českého národa a rozřešila jej 

1913 na základě teorií vídeňského sociálně demokratického myslitele dra K. 

Rennera. Vyslovila se "za daných poměrů v Evropě" pro Rakousko jakožto "dě

jinně daný podklad své činnosti", jakožto velký státně organisovaný hospodářský 

ohvod ve středu Evropy "s hlediska udržení mezinárodní rovnováhy, s hlediska 

míru, současně však s hlediska nejúčelnějších podmínek vývoje národů střední 

Evropu ohývajících a jejich proletariátu, v řadě neposlední s hlediska zájmu ná

roda a proletariátu českého". Pokládala za životní nutnost Rakouska jeho meziná

rodní neutralitu a podstatnou změnu tehdejŠÍ ústavní formy, p~~měnu "říše ve fe

deraci autonomně zkonstituovaných národů". "J en touto odvážnou přestavhou 

svých základ'li může říše státi se schopnou, ahy v příhoji dějinných událostí překo

nala všechny ohtíže svého vnitřního složení". 

Odmítavé stanovisko českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické k his

torickému právu českému a k nacionální politice českého měšťanstva, nesprávně 

vykládané jako odmítání politického seheurčení národa a jako heznárodnost, dalo 

r. 1898 vznik národně sociální straněy Č~chách, na Moravě, veSlezsku a D·~~i Ho" 
•• ~.. . . . ..•.. c:.: .. ::·" .. ··.: ... ~ .•..... ~ ... - •. _ .. _. 

Rakousích. Nová strana hájila historické státní právo české, volala po oh nově his-

torického českého státu, tedyhez Slovenska. "Domáháme se," hlásal její program 

z r. 1902, "s vynaložením všech duchovních i hmotných sil a veškerých ohětí ohno

vení svrchovaného a svézákonného státu z království Českého, Moravy a Slezska 

na zachovaném dosud území, se společným zákonodárným sněmem zemí těch ve 

věcech společné důležitosti a se sněmy zemskými ve věcech účelné místní samo

správy, to ohé na základě demokratického zřízení ústavního a správního". 

Národně sociální strana však své volání po historickéD1 českém státu podepřela 

také "právem seheurčení" národa. O hahshurské monarchii mlčela a v ničem 
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se nedotkla jejího poměru k české koruně. Lze souditi podle akcí politických, zahra

ničních a antimilitaristických této strany, že si l:l~p~~la rozřešení konečných cílů 
svého národa v rámci hahshurské monarchie. .~ ... 

Slováci a Češi nedospěli před světovou válkou k formulaci politické samostatnosti 

spojeného a jednotného národa československého. Jinak si formulovali Češi koneč
né cíle svého národa, jinak Slováci. Před světovou válkou nepočítali s :nIožností, že 

hy hyla zhořena politická hradha z r. 1867, která je nutila, ahy každá z větví téhož 

národa si určovala svou politickou hudoucnost v jiném soustátí. Slováci vycházeli 

z existence svatoštěpánské koruny, Češi z existence Předlitavska. Ani jedna z ohou 

větví českého národa nepomýšlela na to, že hy se mohla změniti forma státu, v kte

rém žily - monarchie. Před světovou válkou žádná z československých stran poli
tických nezařadila do svého programu státní formu repuhliky. . 

Mezi Slováky a většinou Čechů hyl od r. 1848:r()ÚW.v názoru na právo. Slováci se 

nikdy nep()stavili na učení konservativní státovědy, hi~~~rické právo, a hlásili se 
vždy k právu přirozenému. Neměli v minulosti yesvatoŠ1:ěpánské koruně nikdy 

svůj vlastní stát, nemohli proto volati po jeho ohnovení a dokazovati to historicko

právními důvody. Češi mívali svůj stát v české koruně, jejíž právo prohlašovali pod 

vlivem Maďarů za neporušené a nepřetržité, a žádali jeho ohnovení. Kdežto konser

vativní šlechtě v Čechách, nacionálně neprohudilé, postačovalo toto právo, nikdy 

nemohlo stačiti národně českým politickým stranám, volajícím po historickém právu 

českém. České politické strany, jejichž stoupenci se huď výhradně neho především 
.skládali z příslušníků měšťanstva, podepíraly v důsledku svých nacionálních názorů 
od r. 1848 historické právo i právem přirozeným. Činily tak různou měrou. Česká 
stranalidovár.1900 postavila oproti druhým měšťanským stranám českým historic

ké právo daleko za právo přirozené. Z českých stran historických zemí stáli jen na 

právupřirozeném sociální demokraté. Potřeha živoucího národa hez ohledu na hra .. 

nice historického českého státu a hez ohledu na jeho historické právo si vyžadovala 
seheurčení národa, t. j. jehopolitické samostatnosti. 

Mezi českými stranami nehylo od r. 1848 jednoty v otázce, jak daleko má sahati 

politická samostatnost českého národa. Má tento národ míti svůj stát úplně samo

statný? Neho má tvořiti součást spolkového státu, jehož členyby hyliijiní náro

dové? Kladnou odpověď na první otázku dávaly od letnic r. 1848česk.é strany 

s~ěru radikálního. Byly pro úplně samostatný český.stát. To ovšem mělo svůj·· 
dusledek pro jejich politiku: pracovati ne k sílení a konsolidaci hahshurského sou

státí, v němž český národ žil, nýhrž kjeho zkáze a kjeho zničení. To hyla myšlenka 
ruského revolucionáře a psance Micl1aeIa Bakuninaz 1'.1848, který na troskách Ra

kouska chtěl míti federaci samostatných států na základě mezinárodním. Druhé 

strany české nesdílely konečný cíl národa, hlásaný radikály a přály si za daných 

poměrů co největší politické samostatnosti oh ou větví českého národa pod žezlem 

Hahshurků. Byly toho několikeré příčiny, proč tak chtěly: ohava z poruštění 
ruským samoddavím, strach ze vzrůstajícího pangermanismu, vnitrozemská polo

ha československého národa a jeho nepočetnost, povážlivá národnostní smíšenost 

úplně samostatného historického státu českého, zájem proletariátu, který pro 

uplatnění svých sGciálních i hospodářských tužeh stálo veliké státní územÍ. Počí
taly s organisací střední Evropy, jak ji dějiny vytvořily. Národnostní vyžití svého 

národa spatřovaly ve spolkovém státu svohodných národů hahshurské monarchie, 

stejně oprávněných. Ale ani jediná strana československého národa před světovou 
válkou nemohla se spokojiti tou hahshurskou monarchií,jaká ještě 1'. 1914 existo

vala: s monarchií, v které se rozdělili Němci s Maďary o vládu, ahy mohli každý 
z nich utiskovati ve svém státě národnosti druhé; s monarchií, kde hyl zaveden 

du~lismus a hyla dána především Maďarům možn()8t určovati osudy celé říše; 
s monarchií, kdehyla zavedena tuhá zákonodárná i správní centralisace, hovící na 
jedné straně Němcům a na straně druhé Maďarům; s monarchií, kde zahraniční po

litika se svým odleskem na vnitřní politiku hyla pod diktátem šovinistického Ně
mecka a němectví, kráčejícího sebevědomě a hezohledně za svými národními cíli. 

Všechny politické strany československé se snažily před světovou válkou zvrátiti 

t~nto stav. Všechny považovaly válečné krise, kdykoliv se vyskytly, za nejvhod

nější okamžik, ahy se zlepšilo postavení utiskovaného československého národa. 

.Radikální strany české pok1ádaly válečné krise za příležitost k rozhití Rakouskou 
·lJherska a za vhodnou dohu vymoci českému národu jeho úplnou politickou samoa 

statnost. Druhé české strany viděly ve válečných krisích okamžiky k přeměně 
vnitřní pře~tavhy hahshurské monarchie, odpovídající konečnému cíli ·českoslo
venského národa. I tyto strany, až na strany katoHckoekonservativní. ztratily 

menší neho větší měrou víru v mohoucnost hahshurské říše splniti její dějinné po

slání a přetvořiti se v soustátí, spočívající na úplné rovnosti a rovnoprávnosti všech 

jeho národů pod žezlem hahshurské dynastie. 
Již František Palacký měl pochybnost o tom, zda Rakousko splní svůjÚkol, a od 

r. 1865 nejednou dal to veřejně najevo. Stejné pochyhnosti vyslovil 1'. 1906 dr. 
Kr~mář ve svých "Poznámkách o české politice". Na počátku r. 1914, těsně' před 
válkou, si přejí zničení hahshurské monarchie jak národní sociálové a státoprávní 

pokrokáři, tak část stoupenců národní strany svohodomyslné. Před vsv~tovo~ 
válkou, ještě r. 1914, pracují v předpokladu, že osud Rakouska hude zpeceten, sve 

plány na fed.eraci slovanských národů za p~tronance Ruska stejně Klofáč jako 

Kramář. 
Bylo vždy jen málo Čechoslováků, kteří hy hyli spojovali zkázu hahshurské monar-

chie s existencí svého národa a kteří hy hyli stáli na tom pesimistickém názoru, 

jaký pod vlivem teorií konservativní šlechty vyslovil .v jednu chvíli svého ~ivota 
i dr . Rieger , že hy nehylo pro český národ existence mImo Rakouska. Krome kon= 
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servativců, vedených hrabětem Lvem Thunem, V. V. Tomkem, pak kromě těch 
Staročechů, kteří šli vždy slepě za drem Riegrem, kromě těch Mladočechů, kteří 
následovali Gustava Eima a dra J. Kaizla a kromě katolických stran nebylo Čecho
slováků, ktefí by nebyli měli pevnou víru v budoucnost svého národa i kdvž by se , .-
hylo .Rakousko rozpadlo. Výraz tomu dal zvláště František Pa~aclrýr. 1865 ve své 

"IdeI rakouského stá~u" slovy: ,,~xlijsIlleflfed Rak~!l~1:.eU1, budeme i po něm," 
a v doslovu k "Radhošti'\ když přesvědčenjiŽohudoudm rozpadufíše'tako~ské, 
napsal: ,,0 národ svůj jápfi tom nehojím se příliš." 

ZDEN:ĚK TOBOLKA 

z LI~E~:~RY: Programy stran, v stati zmíněných. - J. M, Černý, Boj za právo. V Praze 1893. _ J. Heidler. 
Česke politwke strany v Čechách na Moravě a ve Slezsku Praha 1914 V Ška d N' cl' h d 

' '. -. r a: ol aro ID strana svo o o. 
myslná a její program. Praha 1897. - J. Kapras, K českému politickému programu do převratu. (Shorník věd 
právních a státních - XXXII. (1932) str. 696 a d., též zv'láštní otisk). _ Zd. Tobolka, Politické dějiny českoslo
venského národa od r.1848 až do dnešní dohy. Praha 1932-1936. 

Žádná politická strana, žádný národ nemůže jinak ke konečnému 

vítězství přijíti, nežli skrze svou vlastní vnitřní sílu, sktze tu váhu, 

kterou si dříve sám dobyl, pročež každý pracuje nejlépe k lepší svo

bodě národu, když pomáhá rozmnožovatijehovnitřní sílu. Vnitřní 

síla národu ale záleží v jeho vzdělanosti, mohovitosti, přičinli

vosti, mravnosti a zachovalosti, a každý, který se o rozmnožení 

těchto v lastností u svého národu stará, přispívá nejlépe k budoucí 

svobodě. To tedy čiňme každý ve své domácnosti, ve svém okolí, a 

žádná moc nemůže nám toho zameziti. 

Karel Havlíček dne 14. srpna r. 1851. 

Novinářství ve službách národního ideálu 

České národní hnutí od prvních počátků uvědomení až ke koncepci a realisaci 

národního státu a odtud k jeho vybudování jest vedeno stále rostoucím výběrem, 

který koncip·uje ideu a dovede ji proměniti ve skutečnost. Ale tato základní činnost 

většinou se koná mimo veřejnost: věda a filosofie je chtíc ne chtíc výlučná, litera

tura ohrací se opět k výběru, třehas již širšímu, a také elita politická říká vefej

nosti jen co k tomu pro vyzrálost a aktualitu považuje za vhodné. Opakem vý

lučnosti, zařízením po výtce hromadným, které z vlastního podnětu proniká a ze 

zvědavosti je na protější straně vyhledáváno v rozměrech co nejširších, J-~.č_~_sJ!pis 
a především noviny. Není jim dáno, co výmluvnému, půsohivému fečníku; také 

;~ich se sice ~pÍ;tň.uje hodnota osobnosti, nikoli však patřením do očí a fluidem, 

působícím jen za fysické blízkosti a při vzáj emném působení množství ve společných 

čtyřech zdech. Není novinám dáno ani to, čeho působením hlasu plamenného řečníka 

a snadností slyšeti ho za ostré kampaně dociluje rozhlas. Ale nemluvě o moderním 

zjevu radia, které se ostatně může zcela uplatniti jen v krátkých, mimořáqných 
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periodách, řeč novin na trvalo musí vyhráti zápas s mluvícím člověkem. Noviny 

jsou zde nejen dnes, nýhrž i zítra, pozítřku, den ze dne a ze všech současně; 

noviny dovedou si dále najíti cestu k lidem, poněvadž ukájejí lidskou zvědavost 

a stávají se jí nezhytnými; konečně mají tu výhodnou podmínku propagace, že 

jejich aktualita sveze s sehou i to, co v té chvíli aktuálním není, ale na čem 

jim záleží. A co chtějí šířiti a čemu zjednati uznání, souhlas, podporu a třehas 

obětování všeho, to mohou říkati a také říkají nejen dnes, nýhrž i zítra, pozítřku, 

za týden, za rok a třebas za padesát, ale mezitím i po padesát let - vrýti to 

takto do dllše' čtenáře písmem opravdu nesmazatelným. Nic se nevyrovná vy· 

datnosti iterativního půsohení co do trvalostijeho účinků. Proti vlivu novináře slova 

řečníkova začasté znamenají plamen; ale plamen rychle dohoří a zítra bylo by nutno 

jej zapalovati znovu; kdežto lehké, mnohdy neznatelné dlátko novináře druhého dne 

začíná tam, kde končilo včera a nesmazatelně prohluhuje své písmo. 

Mezi vůdci, kteří representují iniciativní a připravují výsledný kolektivní rozum 

a vůli, a mezi masou je tedy yrstva puhlicistů, která propaguje a tvoří resonanci 

a teprve umožňuje přeměnu politické koncepce v realitu čili z ideje tvoří sílu. Ohě 

skupiny do sehe prakticky zasahují: yůdcové jdou i sami nejenom na tribunu, nyhd 

i"do novin, puhlicisté nevyčerpají své ingenium na informaci, zesílení resonance 

a politickou organisaci, nýbrž zasahují i do funkcí primárních. V podstatě tedy 

vše, co se ahy se lidé informovali o poměrech, naučili se jasně viděti, co jen 

tuší, a jasně a úspěšně chtíti, po čem namnoze jenom neurčitě touží, vše, co sma

zává mezi nimi jinaké rozdíly a zdůrazňuje v nich jednou Čechy, po druhé katolíky, 

po třetí socialisty, po čtvrté Jihočechy, po páté hraničáře atd., a to písmem, je 

puhlicistika. Je to plnění funkce, hez níž moderní historie je nepochopitelná a 

moderní společnost hy nemohla žíti. 

Podíl publicistiky na vzniku a vybudování národního státu je velký a čestný. 

Hned na počátku jí pomáhá štěstí. Když téměř přes noc zmizí censura a veřejné 

poměry, které tak dlouho dovedly jenom nutiti k trpělivosti, najednou jako hy se 

ptaly, zda je lidská inteligence a hlavně kázeň dohoní, odbyl si mladistvý Havlí

ček už v rychlosti učednická léta a prohlédl si svět kolem sehe. Prostudoval si už 

anglické i německé liherály i Mladé Německo, neváhal prokousávati se vázanými 

ročníky Allgemeine Zeitung a vlastníma očima poznal Rusko. Umí psáti, to jest 

má literární talent, dovede jasně a půsohivě vyj adřovati i věci nové a má také lite

rární temperament, nehoť píše a také sám se čte rád a nedá se nikomu. Ale od

fukuje-li rád i domácí starý prach, ví nicméně, kde jest jeho pravé hojiště a kde je 

pravý nepřítel. Potírá germanisaci a centralismus, potírá reakci, která je tím tíži

vější, oč krátká svohoda hyla váhnější, hije se až do posledka a umírápublicisticky 

opravdu stoje, když mu vláda znemožní časopis po časopisu. Bez novinářské tra

dice a hez politické organisace nechává tu v těch málo letech současně dílo i pří

klad. Jsa i sám v politice v podstatě nováčkem jako všichni a maje oporu jen ve 

všeobecných direktivách Palackého, dovedl svým pozorováním a úsudkem pro

svítiti nové poměry a události, tlumočiti je zprávami a zvládnouti články a dáti 

sedlákům, řemeslníkům a Pražanům revolučního roku přístupný ohraz světa 

i orientaci liherála a vlastence, jenž touží po jasných a dostupných ideálech Jede

ralisace Rakouska, po lidských právech a ústavních svohodách, krátce po rychlé 

přeměně feudálně-absolutistického státu a společnosti v duchu měšťanské demo

kracie. Padá a hyne, zanechávaje nejenom příklad mužné statečnosti, nýbrž i novi

nářského talentu a úspěchu, solidní pracovitosti a úsilí pronikati věcem na klouh, 

i výborného novinářského slohu, který je o to záslužnější a podivuhodnější, že 

musil tlumočiti nové myšlenky, ale i tvořiti novou, puhlicistickou řeč. 
Na dra Julia Grégra, mladého advokátního koncipienta, který koncem r. 1860 
proklouzne sítí vládních překá~ek a gostalle koncesi na deník, nečeká kouzelná, 

tř~ha krátká perioda úplné politické svobody, do níž vkročil Havlíček, také však 

ne, co tomuto dává literatura i humor. Grégr je puhlicistický zápasník ve všem 

.ft vždycky, proti vládě i proti Staročechům a jiným domácím odpůrcům, 
právník, jenž kromě literatury české vyrostl v reminiscencích klasických a na 

rok 1848 a pod příkladem tragiky Havlíčkovy. Bylo něco římského v jeho stro

hém právnickém myšlení a v zálihě ve slavnostním slohu a postoji i v jeho tvrdo

hlavosti a neústupnosti. Tyto dvě vlastnosti dosti zatěžovaly českou politiku 

v desítiletí 1860-1871, plném velikých státoprávních změn a vyhlídek, i několik 
ještě let potom. Ale osvědčovaly se v půsohení Julia Grégra, jenž novinami vy

chovával národ k uvědomení a hrdosti, k vzdělanosti a užívání občanských svohod, 

~. sílil touhu po samostatnosti. Po hubených letech, jimiž se dovedl prokousati, 

hyl to opět velmi úspěšný novinářský podnikatel, jenž dovedl kolem sebe sesku

piti vynikající spolupracovníky. Je to kromě něho ajeho hratra Eduarda Sladkov

s~ý, Tůma a (Ir. Heller, v literatuře pak Hálek, Neruda a Svatopluk Čech. Do

hromady tvoří klasický přímo projev českého liberalis:g:I]l vjeho nerozlučném spjetí 

s nacionalismem. 
N a prahu let devadesátých pfichází velký triumf strany nad Staročechy a zároveň 
největší rozkvět listu, ale zároveň i počátek neshod a rozpaků. Mladočeši strhnou na 

sehe, dík využití politické situace, ale také volebním řádům, celou representaci 

v zemi i říši. Avšak nezůstanou dlouho věrni radikalismu, který je vynesl. Bližší 

styk s poměry nutí jek jiným názorům v taktice a k tomu, aby vyhledávali hližší 

cíle. V Národních listech má tento ohrat pilného a výmluvného hlasatele ve vela 

kém novinářském talentu Gustava Eima., ale ostatní redakce žije v setrvač
nosti taktického radikalismu, jsou stálé neshody mezi Prahou a Vídní a změna 
nastane teprve počátkem r. 1910, kdy Národní listyoddě.diců Grégrovýcllkollpj 

akciová společnost, utvořená vůdci mladočeské strany. 
Hned r. 1848 ukázala se ve veřejném mínění českém - či spíše pražském - diferen

ciace ve tři proudy. Po r. 1860 nastává opět rozrůznění, ale nadlouho, až do let deva-
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desátých, je to jen dvojice, která zhruha odpovídá protikladu konservativismu a 

liberalismu, ale důsledně jen ve věcech kulturních, kdežto jinak jsou dohy, kdy 

Staročeši jsou státoprávně-radikální, kdežto Národní listy oportunisticky hojují 

proti odchodu poslanců ze sněmu. Další velké změny ve veřejném mínění a novinář

ství začínají až v posledním desítiletí XIX. věku, v němž se tvoří základy.., na 

kterych zllstane i život v samostatnosti. Radikalismus je napřed vnitřně a pak 

i na venek opuštěn vúdci Mladočechů, ale žije a ohrozuje se v mládeži, která jde 

zprvu napořád s nimi. Pro ni nejsou skutečné poměry rakouské a mezinárodní tak 

přesvědčivé, ahy se nepokusila o zápas o český stát. Tak ji pudí nacionalismus, 

podnícený jmenovitě v osmdesátých letech Nerudou, Čechem a Jiráskem, ale také 

proudy, táhnoucí Evropou, jichž společným znakem je touha po větším, silném, 

opravdovém a svohodném životě. K tomu je málo příležitosti, zato tím více pře

kážek v konservativním, monarchicko-feudálním, německém Rakousku. Tak se 

připravuje, vzniká, roste, vrhá se do politiky a literatury, je persekvováno a na

konec se diferencuje, ale i tříští pokrokové nu ti, jež ve syé podstatě je novou 

vlnou vůle k českému státu, který amalgamuje s kulturním radikalismem a se 

socialismem. Grégrovo heslo "Osvětou k sv~:b~dě"dostávátu teprve živou, také 

positivní, ne pouze protiklerikální náplň, a od staršího liberalismu, jenž sociál

ně zná jen hesla svohody a prosperity, činí se o krok dále k českému člověku, jak 

skutečně jest, a především k dělníku. Takový je obsah pokrokového hnutí a četných 

časopisů a publikací, vydávaných s velikou obětavostí a plných vervy, s níž tato 

mládež vydávala svou namnoze předčasnou žeň. Byly to jen týdeníky, pokusy 

o radikální deník neměly trvalého úspěchu. Ale z pokrokového hnutí vyšly dvě 

politické strany, z nichž stá top r á v ní zůstala až do války jediným organisova

ným projevem víry v úplnou státní samostatnost, a národně sociální (nyní 

národně socialistická) chopila se hlavně myšlenky, získati pro český nacionalis

mus nejširší vrstvy, což se jí za starého režimu dařilo hlavně mezi živnostnictvem 

a jeho pomocníky, mezi zřízenci a pod. Její deník je od r. 1907 mluvčím spojené 

ideje národní se sociální, od války pak representuje ji§l~ů ohdQbu francouzského, 

s~o(!ialistického radikalismu. Od počátku vtiskuje straně ráz její vůdce Václav J. 

. Klofáč, který ji r. 1897 založil jako tehdejší redaktor Národních listů :p~~~~ými 

útoky proti sociální demokracii, jež tehdy vystoupila proti českému státnímu 

právu. 
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Grégrovy Národní listy hyly druhdy založeny pro konsorcium, utvořené Riegrem 

a,J?alélckým z čelných stoupenců strany národní, k níž náležel i Grégr. Po roce 

staly se však jeho maj etkem a postupně i mladočešství se osamostatnilo aUélko-

nec porazilo Staročechy na hlavu. Po vítězství a vůdcovském monopolu nastala 

diferenciace a brzy bylo mladočešství magnus parens směrů, které vznikaly j 

jeho odstíny, ale pak se osamostatňovaly a nakonec se obracely se svými orgány 

proti němu. Tak se od mladočešství politicky oddělil r. 1897 směr Hajm~!, akcen= 

tující kulturní radikalismus a zřetele s Qciál:oJ, tak následovalr. !B99.směr Raš,Íllů,v, 

Baxův a Sokolův, jenž se snažil veřejnost získati pro nekompromisní státoprávní 

radikalismus a nacionalismus. Koncem války tyto směry, spojivše se již dříve 

spolu, splynuly s mladočešstvím a mluvčím jejich ideí stal se novinář vyhroušeného 

slohu Viktor Dyk. Národní sociálové, souvisící s mladočešstvím a pokrokovým 

h~~tí~"Kf;fáč;; aC~?,~~!!!, rychle se vymanili z vlivu Mladočechů a brzy se proti 

nim a jejich opo~t~~i~lIlu stali representl:intem směru zásadně oposičního. Konečně 
má v osohách (Šťastný, Žďárský~.j.) i agitaci Mladočechů proti Staročechům na 

venkově svůj původ nejsiln.ějŠí česká strana, agrární, která od svých počátků 
za volehní r~formy hrab. Badena aj menovitě C!g r. 1907, kdy zakládá svůj dnešní 

deník, spojuje oposičnÍ tendence se selským konservativismem, hlásajíc, že jádrem 

národa jsou majitelé půdy, kteří tudíž potřebují přiměřené ochrany své výroby. 

Toto heslo docílilo velikého úspěchu rozdělením velikého kvanta velkostatkářské 

půdy pozemkovou reformQu l'l způsobilo další vzrůst strany a prohlouhení agrarismu 

novinářem Karlem Jonášem a vůdcem Antonínem Švehloll. Strana se snaží takto 

oh sáhnouti veškeré ohyvatelstvo venkova a rozhodně uplatňuje zemědělskou 

stránku smíšeného hospodářského charakteru státu. 

Současně s pokrokovým hnutím vzniká a s ním i s positivistickým mladočešstvím 

má mnoho společného, ale udržuje si samostatnost a až do války zůstává jen hnu~ 

tím výběru český realismus, Je to dílo :filosofa T. G. Masaryka a dvou literátů, 

J.H~~rhena ~J. S.~I;:~hara, kteří se stali jeho novinářskými mluvčími. Masaryk 

považoval politiku proti její převaze v českém životě za činnost, kterou je nutno 

koordinovati ostatním odvětvím práce kulturní a hospodářské, resp. chápalpoli

tiku ve smyslu velmi širokém. Nespokojoval se proto ani politikou státoprávní, 

ani jazykovou, nýhrž požadoval širokýa :prohloubený progra:m veřejlléčinnosti. 

Podohně jako na universitě a ve vědě a literatuře požadoval i zde věcnost a právo 

kritiky. Obracel pozornost k otázkám hospodářským a hlavně sociálním a chtěl 
demokratisaci všeho života a zodhornění veřejné činnosti. V jeho činnosti se pro

jevuje doba vyspělejší, která již nevystačí s několika body programu, nýbrž 

i v politice provádí specialisaci a do ideálu svobody vkládá podrohnější, konkret

ní vlastnosti. Až do války zůstalo toto působení ohmezeno na část inteligence . 

Vynikající účast na zahraničním odboji učinila však vůdce populárním a založení 

demokratického státu poskytlo jeho ideálům možnost široké realisace. Vliv Masa:

rykův pronikl veškeren veřejný život, zvláště strany socialistick~, jichž orgány jsou 

jím z veliké části inspirovány. I v samostatném státě zůstal učitelem demokrac_i_ .. e .......... ___ ~ 

její cestě k všeohecnému ohčanství, zlidovění státu a sociálnímu pokroku. 

S ocialism us přísné observance, marxistický, tlumočený u nás pod silným vIi_

veIll německého dělnického hnutí, je zpr:vu ~istě dělnický, pI'oletářs~ýL .. třídní. 
První si dělníků všímá liberál d;r. Chleborád a hlásá jim sílu vzdělání, ale také 

družstevnickou SVépOlllOC podle anglického vzoru. Ale jak on, po nezdaru roz-
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sáhlých dělnických podniků, tak Barák, redaktor Národních listů, musí ustoupiti 

socialismu. I:!~,,~l!~~socialistický novinář většího slohu je Omladinář A. 'Po Veselý .... 

Poněvadž dělníci nemají volebního práva, jest hnutí do r. 1896 tlačeno do radika

lismu pouličních manifestací, jinak obmezováno na činnost odborářskou, a také 

potom sociální demokracie ostře vystupuje proti všem ostatním stranám (s vý

jimkou Mladočechů) a proti programu státoprávnímu staví ve shodě se sociálními 

demokraty německými národnostní autonomii. Tuto skutečnou i chtěnou odliš

nost a převahu německých vlivů ukončí teprve válka, která sociální demokracii 

jednak vymaní z vlivů Berlína a Vídně a opravdu zmezinárodní, to jest sblíŽÍ 

se socialismem západním, jednak postaví před konkretní úkoly budování státu 

a spolupráce se stranami jinými. Tím nejen postup strany, nýbrž i její ideologie 

a směr její žurnalistiky se mění, usiluje o věci blízké a dosažitelné a snaží se, aby 

socialistické ideály uskutečnila v rámci československého státu. 

Tento vývoj neudál se arci bez vážných důsledků vnitřních. Značná část stoupenců 

zůstávala setrvačně pod vlivem někdejšího negativismu a k nim se přidávali ti, 

které radikalisovala válka a ,k přímému napodobení sváděl ruský příklad. Když 

však tento směr, zvaný sociálně-demokratická levice, chtěl strhnouti na 

sebe vedení strany a pokusil se dokonce o státní převrat, nastal rozchod, po kte

rém sice strana komunistická zůstala počtem hlasů a mandátů velnli silná, ale 

prokázala malou schopnost něco ze svého programu také uskutečniti. Internacio

nalismus a zásadní třídnost jejího vedení byly sice za války dosti nebezpečny 

politice odboj e, ale ani positivní stanovisko k německo-rakouskému státnímu bloku, 

ani snaha strhnouti na sebe vedení revoluce na sklonku války, ani konečně po

kus využití prvotní agitační průbojnosti k státnímu převratu na podzim r. 1920 

neměly úspěchu. Veliké změny v mezinárodní politice, vedoucí k novému sesku

pení mocností a k positivní účasti sovětského Ruska v organisaci na ochranu 

míru, odňaly komunismu v Československu další podstatný kus půdy. 

Srovnej me začátky a výsledky a uvidíme, že české novinářství slouží idei národ

ního státu d voj í cestou: přímou a nepřímou. První řádkou, kterou tiskne 

po pádu Metternichovu a už před tím průhlednými narážkami Havlíčkovými na 

Irsko a Kitaj, připojuje se k velkému proudu XIX. věku, jenž vede k sjednocení 

a osvobození národů dosud roztříštěných nebo podrobených a~ k moynému národ

nímu uvědomení všech. Po desítiletí střádá se takto mravní poklad, který pří

chodem světové války stává se viditelným a tvoří skutečné vojáky a skutečné 

občany ideálu, jenž konečně sestupuje na zem. Ale novinářství nekonečným ma

teriálem, který denně přináší, a svými diskusemi také tříbí veřejného ducha a 

připravuje společnou budoucnost, a to nechť běží o věci významu pro národ zá

kladního nebo o věci dílčí. Ukazuje a osvětluje, třeba sebe subjektivněji, poměry 

domácí a cizí, diskutuje a učí diskutovati, organisuje a učí organisovati a tím 

1 vésti, spravovati a vládnouti. Jejím prostřednictvím literatura a umění, byť 

i někdy jen po kapkách, dostávají se až na samu periferii národa. A probouzí-li 

všude důstojnost lidskou a oprávněné nároky a vedeEli k hospodářskému pokroku, 

tvoří a posiluje jednotky, které tu a tam samy o sobě se mohou i mýliti a chybo

vati, ale nepřestávají býti částkami velikého součtu, jehož rozkvět a vyzařování 

je spoj eno se silou základny materiální. 
KAREL HOCH 

LITERATURA: A. Srb, Politické dějiny národa českého. V Praze 1899-1911, I., II., IlI. - E. Denis, Čechy po 
Bílé hoře (přel. Vančura.) V Praze 1904-5., I., II. - Jan V. Novák a Ame Novák, ~řehledné dějiny literatury 
české. 3. vyd. V Olomouci 1922. - K. Hoch: Československé novinářství od r. 1860 (Ceskoslovenská vlastivěda, 

svazek VII. V Praze 1934.) . 
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"Maďarizácia nám pritisla na hrdlo nóž, a my sme sa ako stratený 

syn začali vracať do materského náručia vzdelanosti česko-s loven

skej. Čím prudšia maďarizácia, tým vrúcnejšie a tým pevnejšie 

bude česko-slovenskébratstvo. Ak sa to maďarským politickým stra

nám nel'úbi, nech to pripíšu na vrub svojej vlastnej šovinistickej 

neústupnosti. " 

Milan Hodža v .,Slovenskom týždenníku", 
29. mája 1914. 

Slováci v hývalom Uhorsl~u 

Nástin politických dejín býv. Uhorska. 

Celá verejnoprávna sústava bývalého Uhorska spočívala na dvoch zákonitých in

štÍtúciách: na zlatej hule a na Verhoczyho zákonníku, zvanom Tripartitum. 

Zlatá bula vznikla v roku 1222 z dohody medzi Ondrejom n. a šfachtou. Uhorská 

oHgarchia týmto dokumentom si vynútila od slabého panovníka svoje imunitné 

práva, najma oslobodenie od všetkých daní a osobnú nedotknuteInost'. Na ochranu 

týchto výsad šrachta mala právo chopiť sa zbrane i proti vlastnému panovníkovi. 

y~!b?c2;y~~~~ip~rtit!lm d'akuje za svoj povod krvavému potlačeniu sedliackeho 

povstania z rokul.~l!' v ktorom vedla vodcu, l.",:!:!aja Dóz~, vykrvácalo na sedem
desiat tisíc rofníkov. Po tomto prelude sišiel sa v októbri l§14~~ktos 
rému Verhoczy, bohatý zemepán. predložil svoje právnické dielo, Tripartitum. 

Toto sa de facto pokladalo za kodex uhorského verejného práva, platného až do 

roku 1848, v niektorých svojich základných ustanoveniach až po Trianonskú sml u
vu, ba ideove kotví v ňom i dnešné Mad'arsko. 

Podla verejného práva uhorského subjektom práva je "uhorský národ" (populus 

hungaricus, gens Hungara, Hungarica), tvoria ho vysokí cirkevní funkcionári, ba

róni, magnáti a ostatní šfachtici, a to povodu maďarského, nemeckého a sloven

ského (českého), ktoTÍ bývali na uhorskom území. lm sú vyhradené všetky verejné 

funkcie. To potvrdzuje i trinásty článok ústavného zákona z r. 1606; podla tohoto 

officia absque mo nationis vel religionis discrimine Hungaris videlicet et Germa-" , 

nis et Slavis seu Bohemis aequalíter trÍhuantur" (úrady majú byť udelené Maďa-

rom, Nemcom a Slovákom alebo Čechom bez ohradu na rozdiele národnostné alebo 

náboženské). 

Základnou zásadou uhorskej stavovskej ústavy bola príslušnosť nie k určitej tech

nickej skupine, ale šfachtictvo bez ohradu na kmeňový povod; preto popri šrach

tictve Maďara takým istým rodeným Uhrom (Hungarus nativus) hol aj Nemec 

alebo Slovák. Bývalé Uhorsko teda nebolo pojmom etnickým, ale politicko-územ

ným, neholo to maďarské Uhorsko, ale bola to politická organizácia zemanov 

maď arských, slovenských a nemeckých; .. ~ ma~<!~>rský, ale uhorský, 
v ktorom šlachtickí členovia etnického národa slovenského a nemeckého boli rovno

právnymi občanmi so šlachtou maďarskou. 

Rečou uhorského n§!Qda" bola l!!1in~. Bola rečou spoločenskou a aj úradnou 
" ,,,>' _ ••• _ ... 

;ečou celej štátIlej administratívy a zákonodarstva. Šlachta, patriaca nielen k roz-

ličným kmeňom~ stýkala sa medzi sebou v reči latinskej, to bol "nóbl" jazyk v tom 

smysle, že vedla vlastného obleku šrachta touto rečou ptej avovala príslušnosť 

k výsadnej kaste a ňou sa líšila od kmeňových rečí poddaného rudu, teda od ma

ďarčiny, nemčiny a slovenčiny (češtiny). V tomto ohlade je bezpochyby velmi 

charakteristické, že krár Matej, zvaný "maďarským národným krárom" (vrstóvník 

a švagor českého ná;odného krára Jiřího z Poděbrad), zanechal popri latin.ských 

ve!~~~ .. ~ nem~!:y~!,,~ .. al1ý~.hil()kuI!!~ntoy, ale ~j_i~~né~~ .... ~.a~' arsk~" pís~~ého. 
f~toje teda obraz U",hors~~~!LrQk~Qm~41l.;. na jednej strane číselne nepočetná 
šlachta, na druhej bezprávny robotný rud. Známy maďarský štátnik F~~~!~~~~ 
Deák uviedol na bratislavskom sneme roku 1833, keď charakterizoval vtedajšie 

pom~~y, že s!ťdemdesiat tist~Jfu.cl1Jicov ~1~~i1J.í VŠ;!k!tJ?-odu" .. a sedem milionov ro!:" 

nik()~~~_~ija~ý?l! ne!!!_ovitQ.~!~,Lba ani práva. Do uhorského národa totiž rud 
(plebs) nepatril, bol len objektom práva, ako veCe Odhliadnuc od šlachty sloven

skej, ktorá bola jednotná a autochtonná s Maďarmi za Arpádovcov, prišlí Kumáni, 

Polovci, Jási, SikuH, Kazari, Izmaeliti, Tatári, Cigáni atď. Ale panovníci, počína

júc samým sv. Štefanom, privolali cudzÍch (talianskych, nemeckých, potom čes
kých) vojakov a dobrodruhov, ktorí, pretože malí vyššiu politickú kultúru, hodili 

sa najviac za vyšších kráfovských úradníkov. 

Feudálne Uhorsko formálne trvalo až do roku l~~_~.~ J ednako vo feudálnej koncep. 
~~ej kasty nastala podstatn~~~~;~-';tavovské zákonodarstvo sústavne 

sa odvracalo od uhorského feudálneho štátu v myšlienke feudálneho štátu ma
ďarského. 
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Ešte v XVIII. storočÍ celá uhorská šlachta hola ~~Ilaqi_();n~b:La. "Maďarský šlachtic 
cítil sa viac soHdárnym so zemepánom srhským, rumunským, chorvátskym aleho 

slovenským, ako s maďarským sedliakom", píše známy maďarský šovinista, Grun

wald. Mária Terezia, hystrá a krásna žena, vedela zÍskať vysokú šlachtu, ktorej 

rozdelila vysoké funkcie v štáte a velkú j ej časť pritiahla do Viedne, hlízko ku kúzlu 

cisárskeho dvora. Nastal politický mier, ktorý ~~!~_~_'!'~!~:zi9. využila k usku
točneniu odvekého plánu Hahshurgov, k utvoreniu silnej centralisti~!ej 1Z!~. Jej 
syn, J.~ef II., kráčal ďalej na tejto ceste, a aby centralizici~-t~~Ícky ulahčil, 
miesto latinčiny zaviedol ako }lá..!!!.!t~eč nemčinu. Nižšia šlachta, popudená cen
tralistickými náhehmi Márie Terezie, v hezohladnej germanizácii jej syna videla 

svoj hrob. Akosi instinktívne chytila sa .ma<{é:lrčiny a hneď na prvom sneme po 

včasnej smrti J ozefa II. v roku .~ 791. žiadala ~~~ko~"p-ráY~-.!!laďa~!!!y ako 
reči národnej, ktorá mala slúžiť za záštitu jej stavovských výsad. Po tomto skrom

nom začiatku.,,!!lad'arčina preniká viac a viac, Y.J:()k!lJ.839_b.Qla uznanii_~a §~~~:I:lÝ 
J~~k královstva a konečne v ~()_~lJ. 1841J:)Ola~~y}1!~s;n~zé!yýlučnú úradnú reč 
lf!'.ár~:tY9..-.Dlli!:rsk~ho~ ~J!~lov:í.t~lq!-,,_slovenský zástup ca mestaZvole~; n~ uhor

skom sneme, protestovaf'proti tomuto a žiadal, ahy v š~()!_~~~~~! zachovaný jazy~ 
ma1.eri~~Ale Štúrov návrh hol hifagovaný akozrada a s opovržením zamiet
nutý. 

Podla štatistiky z roku 1~50 Uhorsko (okrem Chorvátska, ktoré bolo vtedy čÍste 
chorvátske), malo z ~deIlásť a_~QL!E-ili_~ll,9. obyvatelov šesť a ktorÍ 

~~_~~~rsky nev_~~_t)li . ha i takí vodcovia,~ko g!ó(§zé~henyj_, zakladatef mad'arskej 

Akademie a g~~Ll:!~!!~y~!!yi, predseda prvej zodpovednej vlády, hovorili :r!!~.~'ar:: 

s~y 1~~ __ ~E:á~_h~~!1:!~_y.~<ly,§p!'_á._v.ne. --
Tu sme na prelome politických dejín Uhorska. Šlachta, ktorá tvorila v roku 1847 

lednu dvacatinl!.. celého uhorského národa, hola prevažne (6171.!l!~~_arsJiéh~_p_~v()_g!! 
a mad'arského smýšlania hola takmer celá, lebo v mad'arizme videla ochranu svo

jich stavovských výsad. Táto šlachta vytvorila legislatívne pred rokom 1848 

z uhorského Uhorska ~ďa!.§ký_~á!..?!J:!!ý štát (ma.gY~!:!I:~!!!:l;~.!!,_~nam), teda ma
ďarskú menšinu pretvorila na panujúci národ. Márne upomínal-palatín-arciknieža 

Štefan: "Našim Uhrám až dosiaf viedlo sa dohre, pretože národy v nich hývajúce 

cítily sa Uhrami. Ak sa teraz každá strana národa domáha svojej individuality, 
verejné dobro zeme je ohrozené." 

Pod tlakom bezohfadnej maďarizácie i ostatné národy sa prehudily a postavily sa 
na obranu svojej národnej reči a individuality. 

Ahy sme mohli náležite zhodnotiť politické udalosti, ktoré sa odohraly v posled

ných desaťročiach v predvojnovom Uhorsku, treba poznať jeho národnostnú tvár
nosť. 

Túto nakresfujú štatistické dáta, uverejnené patričným uhorským úradom. Podfa 

tejto v Uhorsku bolo: 

celého obvvatelstva: 
.; 

maďarského .,._._------

celého obyvatelstva: 

maďarského 

nemaď arského 

r.1787: 

?,~p03.00Q % 
~ .t~2~~QQO-_29..,Q
,5,681.000 ~~ , 

r. 1850: 

:p,3.64.00~ % 
5,000.0Q.Q.~0 

§,36~Q_QQ. __ 56,Q.. 

l". 1900: 

16,722.000 % 
8.589.000 51,4 
--' -~-~--+.~,~ .. _~,.-,_'~'-~ _._--_.-

?,133.000 48,~_ 
c~--_·,--_·~"·_· -~--:.,. 

r. 1869: 

13,579.000 
------~~.-

O' 
/0 

6~027 .000 44,4 
~~~~_._-----_ .. --- --

7~~22.000 55,6 

r. 1910: 

18,265.000 % 
,9,698.()QO_~~,1 

~,~67.000 _ ~~~'2. 

Do tejto štatistiky nie je pojaté obyvatelstvo ,~h.:?!'Y~!~~3'-~~!~v~Ilie s 2 a Y2 mili
u 

()l1111iQh:y.Y.aLeMLv ~~~hQ~orvátskych. Podfa zákona z r. 1878 CJ1:?:v~~Lboli "R~!i: 
tic~ylastný~ ná!"Q~_~_.~~!_?~~:J:Uný_m ú~~IIl!l!l~~, zastúpeným 40 poslancaml 
~·-6.8trednom I)~mente v Budapešti. No mad'arský šovinizmus najma od doby 

grófa Apponyiho sústavne okliešť oval autonomné práva Chorvátska a Slavonie. 

lch plné zrušenie pl"ekazila vojna, vlastne jej koniec. V zemiach koruny sv. Štefana 

bolo proti 9,698.000 Maďarom 12,098.766 národností nemaďarských, teda.národy 

nemaď arské tvorily vačšinu uhorského,. obyvatelstva. Tento pomel" medzi Maď armi 

a nemad' armi je potvrdený ~r~Q!1_()~ štatistiko~~_!..·J:2!~ 
Obdobie, nasledujúce P..Q_I_oku_JJL49,,_.je dobou cisárskeho ah s olutizmu. Po zdolaní 

rebelie maďarskej šrachty, ml~.dý panovník ~!I.J:!1!i~~k __ JQ~ef prikročil k uskutoč
neniu starého plánu Hahshurgov, k_'lJtvoreniu _Y4kéh()J:~:_~_s!~ s ústrednou vlá
dou vo Viedni. V uhorských politických dejinách toto obdobie označené je menom 

~~Q~p~dla šéfa vi'edenskej vlády. lsteže hol ~~:I:l!ra!~stom-, teda ig~rJ:11a~~-_ 
zátorom; ťarchu jeho systému znášaly všetky uhorské národy, jednako nemožno 
B-~~h~vi uprieť, že namiesto uhorskej rodinkárskej administrácie zaviedol štátnu 

správu, síce vypukle hyrokratickú, ale technicky nepomerne ?~kQ!l:!!lejšiu. Ako 
sme už spomenuli, pod germanizátorským centralizmom 'viedenským upely všetky 

rakúsko-uhorské národy. Bolo jasné, že ak mla<1:ý_<?is_~.!. v r. 18~9_p!.~~r.:6:J?il Kro

měřížj=politickú~ll~!~f.~_ nár~~o~-, aby sa vo, svojej náro~~~j indi~dua
Hte vyvíjaly, chcel ich vlastne len zaviesť, aby ieh oddelil od revoltuJuclch Madarov 
a tak~';;-;;;rvšetkými panoval: 4i~de etimper~. Nemaďarské národy totiž nasle

dovaly príklad ~~!skeho ~~n_~} elaiié~_a chopily sa zbrane proti odbojnej maďar
skej šIachte. Keď táto bola zdolaná, vďaka pomoci ruského cára, František J ozef 

podrobil krutému absolutizmu všeJky nemaďarské národy spolu s maďarským. 
Porážka J;~ús~ti.E..!!L4.<!y-.Y Taliansku, ale najma R[~.~~Ým.~_<!J:cui~_~i __ ~~_~!1ri _~~~d
ci KráIo~ej (v r. 1866) donútily Františka J ozefa k zmene vládneho systemu. 
H:-;b8burgo~;-~~';yh~;-~(z Talianska a pruskými hodákmi i Bismarckovou diplo

maciou vytlačení z nemeckého Svazu, nútenÍ holi usporiadať ústavné pomery 

v podunajskej ríši, ale najma vyriešiť uhorskú otázku. Habsburgovia, kým boli 
rímskymi cisármi a nemeckými kniežatmi, mohli Uhorsko, teda východnú časť 
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cisárstva snížiť na provinciu. Ale František J ozef bol už le,~L@kúskym cisár0lI!" 

preto bol nútený urovnať svoj pomel' s východnou polovicou rÍše, s Uhorskom. 

Tu boly možné dve cesty: zachovať historické, skoro tisÍcročné Uhorsko, ako poli

tický svaz ok slobodných a rovnoprávnych národov, alebo pokračovať tam, kde 

Kossuthov~stavqvská revolúcia v r.<J~Rustil~~avbu novéhg Uhorska. po
kračovať vo vyhudovaní maďarského národného štátu s nadvládou maďarskej 

šrachty. F2~~_ntišek~ozef volil _túto_c1:!!l!tji __ ~~stu: v roku l?R uzavrel povestný 
kompromis s maďarskou šrachtou. Týmto kompromisom historické Uhorsko holo 

definitÍvne zrušené, šlachta dostala od panovníka vornú ruku k pretvoreniu histo

rického Uhorska v I:9-aďarský národný štát. Z tohovidieť, aký prázdny a hezzá

kladný je hlavný dovod maďarskej revizio~istickeJpropagandy: ohnovenie tisíc

ročného Uhorska na základe historického práva. Ako sme videU, toto historické 

Uhorsko, teda spoločný štát rovnoprávnych národov uhorských, prá ve nemaďarské 

národy bránily proti peštianskej vláde, ktorá až do konca svetovej vojny sledovala 

politiku pretvorenia tisÍcročného Uhorska v Uhorsko maďarské. 

Vyrovnanie z roku 1867 vytvorilo z nového Uhorska základ medzinárodnej pozície 

monarchie Habsburgov. M~Q~arská politika dobre vystihla situáciu po Hradci Krá

fovej a pretů oprela sa o Prusko, _ktoré malo hrániť védúci2:;ásJ:~Ll\!~g'_?roy_y_~ahra-
--~ ",--_.'" ---.', 

I\iQ!l_d_.J?0litike, prípadne i proti Viedni a-na každý pád proti slovanským a latin-

ským ohyvateIom monarchie. Preto nijako neprekvapuje, že hneď prvý maďarský 

magnát, ktorý sa dostal do !?poločného ministerstva zahraničných vecí, Julius 

.Andrássy., uzavrel spojenectvo ~ Bismarckqm, a toto spojenectvo ostalo základ-
__ '"_~,.~_,~~ "' __ "~_"~ __ ~~,,_,, __ "_ __ '-,, __ .w"-

nicou zahraničnej politiky rakúsko-uhorskej až po jej posledného predstavitela, 

ktorým ironiou osudu stal sa ~~~ndrássyho,~_(~Kl_"!!lius Andrássy :m!~.dM,. 

Nenemecké rakúske národy, ale ~aiI!!_iL_Česi, uvedomily si nehezpečie, ktoré plynie 

z vyrovnania a z jeho logIckého záveru: z ali~~~J:~:::::p!:usko:-maďarskej pre všetky 
národy slovanské, žijúce pod žezlom Habsburgov, postavily sa:q!!_!Q~hQ_dný odpJ)r. 

.Yiedenská vláda, ktorá spolutvoriIa vyrovnanie, síce padla, ale po krátkom trvaní 

{\1'ťjej osud sdieral i ,kabinet _!Io!I~rtov, naklonený k federalizácii Rakúska. Dua

lizmus s nadvládou maďarsko-nemeckej menšiny hol teda definitívne ustanovený. 
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Smluvou z roku !,§§.:h Frant~_~ek _~_~~ef podporil samostatnosť zeme uhorskej 
s vlastnou vládou, zodpovednou peštianskemu parlamentu a s feudálnou ústavou; 

zahraničná politika a armáda, určená na jej obranu, hola spoločná. 

Pomery ~arských národov holy upravené zvláštnym zákonom:, XLIV. zák. 

čl. z r. 1868. Jeho hlavné smernice ohsažené sú v úvode, PodIa toho: "Pretože .. _-~ 
všetci ohčania uhorskí sú v smysle základných zásad uhorskej ústavy lllili!i~ky_ 

~~ nedielny a i~~~c:).!~ý~~!.C!~_uh~1'8~ý~ je každý občan uhorskej vlasti 
jej rovnoprávnym členom, hez ohradu na svoju národnosť, Z tej príčiny zvláštne 

" .. nosti možu sa týkať len sposohu, akým sa majú úradvne 
predplsy o teJto rovnoprav I k" ere v akeJ' to nevyhnutelne vyza-

, 'V" k' ja~ky a to en v ta eJ ml , , v', 
užívat rozhcne .. ~~J:l"ls_ e __ .. _L , 'd ' a vereJ'na' správa a nalezlte 

.--"--'-- , . ra'in ústavne zna enle 
duje Jednotnost uhorskeJ k J y, f vil že št.átn .. y .... m. azy-

. dl' ti" Ale už prvý paragra ustano , ,,-~- ....• . . -
prisluhovame spravo IV~S. v v' d rt' ckáJ' ednota uhorského národa". 

k"" e maďarčlp.a, pretoze to Zla a po I I .. " 
kom uhors ~~-,_....- .. k 1848 ktorym nemad arskym 
:------'k 'vlastne obnoveným zakonom z ro.~ _____ , , 

Tento za on Je "'="7~ l' d 1 vereJ'no-nrávnu e~!~!~n-
"vv' h ke "ho obyvatelstva. o onre :...L: ___ . __ -___ _ '" d t d vaCSlne u ors ' ,-r __ ._--·---- V"" 

naro om
d

, ,~ a eboly viac národmi, ale l~nIlá!o4~osť ami, ich jazyk v statne~ 
cill_2_ pre za onom n 'dA d ~ a' sadny" ch ale len účelných. Proti 

I .. . t "no nle z ovo ov z , 
správe bo swe prlpus eny, k k" d 'haly sa rovnoprávnosti s národom ma-
tomu nemaďarské národy a o ta e ok ma v' 1 "t"tneJ' (diplomaticke)') s ústred· '-

, v .. '" ď V'ny a o reCi ce os a 
ďarským pn setrem prav ma arCI k' 'h" il' čoskoro sa sústredilo na obranu 

l 'd I mentom Jedna o lC us le 
nou va ou a par a '" 'k Deák a Eoty~ povodcovia to-

p h k ' h práv ktoré 1m dava tento za on. "--_.--... -_.-
tyc s ~ovnyc .. '", h utíšili búrlivý šovinizmus peštianskeho parla-
hoto narodnostneho zakona, a y .. 'a za'kona zba-

vv' d"" d ktorym ustanovem 
mentu, pripojili k zákonu vyssle ,uve e~y ~~Y~"'~~a hračkou v rukách správnych a 

vené holy právnej istoty a ~bsolutnostl a ~k~ y nehol prevedený. Jeho úvod totiž 
súdnych úradov, a preto zakon vlastne my, .. d l'teln" uhorský 

.. .. .. len jeden J ednotny a ne e 1 y ~_ .. _--_.---
zdorazňuje, že uhorska ,~sta:a::;::§k" 'az ~ :I:l,~ná historic~ého rozdielu medzi 
národ ("magYa.rJ:l~ ), N ~"'-'-" ~~ , a za ústavný národ pokladala 

, .. ďarsk" a uhorský, preto statna sprav v' .. 

po)~om, ~~d--' ď Y k" úvod ďalej hovorí, že jazykové nariadenia zákona, ucmene 
jedme naro ma ars y, ," I' kCal to vyžaduje jednotnosť 

h k" hečí nema..:l'''''r.:1-v~h, p aha "po 1 
v prospec zems yc :r;~ v ť "'''te tohoto zákona presunul 

, .." tď Z toho bolo zre)me, ze snem aZlS 
uhorskeJ kraJIny a , .. T tomto fakte kotvia urputné boje 

'AI ládnych organov. u, v 
s legislatívy na SVO)VO u v '1" ochranu tohoto zákona 

.. d ' h .. t y krvlpre levame na 
nemaďarských naro ov, lC u rap 'Ak" d v kával národnosti, bolo vidieť už 

, k" l' d m kruhom Y osu oca 
proti madars ym vany , Z'b'l h preJ'avov maďarských poslancov, 

, 'd' .. t hoto zakona, ruta nyc . 
pn pOJe navam o ď k" národom najviac vyčnievajú ~lQy~iKQJ..Qffi@·:Llli!!h 
adresovaných n~ma ars ym . 'h e nemaďarské n~!Qdnosti platí prí-

vemhra 1868. podra to o ~_::::~'-'---'-"-', , .-
povedané no , dl' d' k" Ohtlku cez cele polsto-

, Mlv I t'I" Tiszovciotec a synvle 1 ma ars up. . 
Slovle:" _2~' .. . , 

rgčie až ~~9~kon~~:Lsvetov.~J.-Yo~' odrobne vylíčili kalváriu uhorských 
úzky rámec tejto úvahy nedovoh, aby sme p d' ktor 'mi Slováci 

.. k' v 'b letmo na tie útrapy a prenasle ovama, '-~---. ---narodov. Pou azeme 1 a , 
a nemaďarské n~~odx.bol)1_~y-stav~E--é li:.3:J>oh:. 

školskom a kultúrnom; 

2, správnom a politickom. 
'- d' 1 (A F I i~ék) sa úprimnepriznáva, 
1 Ideologmaďarizácievosvojompovestnom le e,. ev, d' h sa hádžu 
v' t d "Vkoly v Uhorsku sú ako velké stroje: na jednej strane o mc 
ze s re ne s 
:slovenské a na druhej vychádzajú M}:<!.§l!,Í. 
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Maďarská vláda položila svoju ruku na deti národností takmer hneď, ako boly 

odstavené od prs svojich matiek. V Trenčianskej a v iných čisto slovenských kra

joch orgány maďarskej vlády pod rozličnými zámienkami posbieraly na stá a stá 

detí chudobných rodičova zaviezly ich na }:~i~~R ... ~~4'~!~:k.éJ~:J:_~. Na tie deti, ktoré 

ostaly pri svojich rodičoch, hodily svoje sieti v podobe _~~t_~~ý~(}lt~~h!:~~§k. 
"L'Enseignement en Hongrie'" úradná publikácia z roku 1910, celkom otvore~e 
sa priznáva, že úlohou "detských záhradok" je odtrhnúť deti od rodičova zaradiť 

ich do politickej armády maďarskej. 

V diele odnárodňovania v najútlejšom veku detí započatom pokračovalo s~v§.:k.J!

lách rud0tic1:!. Hoci národnostný zákon z r. 1868 ustanovil, že lmždémU:-sa má -- ~ _.~~-.~,.",,,.,,",,,",'~-'-""'" 

dostať vyučovania ~~U~~,~!~:r.~J:l:~k:€:)!!l~a!2Q..:univerzitu, maďarská vláda nielen, 
že nepostavila ani jednej jedinej školy pre národnostnú polovicu obyvatelstva, ale 

!ri~ziá, ktoré si ~lováci z vlastných prostriedkov zriadili, maďarská vláda 

~~ďy~el~_: __ A keď v júni ~9Q!:I!'~!:4itJ'l!.:r!~g~~ v peštianskej snemovni žiadal, aby dvom 
a pol milionul Slovákov bolo dovolené zriadiť aspoň jedno gymnázium, jeden ma

ďarský poslanec so súhlasom snemovne mu odpo~;d;l: "Nie gy~ázium, ale 
,,,'i P_QYl:<!Z~,-.Sizg_~19.jitcl (, (, 
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2. Podobný Ibol osud Slovákov aj na poli správnom a politickom. Vyrovnanie 

z r. 1867 obnovilo Volebné právo zaistilo drobnej šfachte 

vstup do snemovne a' dom magnátov pozostával z členov vysokej aristokracie a 

z vysokých cirkevných hodnostárov; mal súbežné zákonodarné právo so snemov

ňou. Podla volebného zákona o volebnom práve rozhodoval r-.?d a!~kg_~aj~tQ~, 

z volebného práva v.rlvč~né boly pracu~_~riedy. Z celkového obyvaterstva vo

lilo len ~lQ%.; hod sám volebný zákon, len nepatrnému zlomku maďarského oby

vaterstva dal politické práva, volebná geometria a ešte vačšmi na celom kultúr

nom svete zlopovestné volebné praktiky, fakticky vylúčily i tento nepatrný počet 

nemaďarských občanov z vykonávania svojho práva. Boly to praktiky v skutku 

ojedinelé v kultúrnej Europe. Y,olebný akt sa viedol~aď~l>:Y~!ll~ďarčinu~~ 

~~YY.~.:t~stva n~~u~. Vorby boly verejné a viedol ich podfa zákona 
všemohúci predseda, ktorým bol pravidelne šéf politického okresu. Jeho kariéra 

závisela od výsledku volieb. Asistovali mu obecní potentáti, notári, ktorí, svoj

vofne upravovali volebné listiny, mrtvych, kde bolo treba, ponechali v sozname 

volič ov a živých škrtli. Keď sa Slováci proti volebným prechmatom odvolali, boli 

zamietnutí s odovodnením, že "slovenských svedkov a ich výpovedí ~}:)~ťD:e,ll:l.~~~~, 
pretože k Pravda, takéto voThy boly možné len za silnej 

vojenskej asistencie, ku ktorej nestačila vojenská pohotovosť Uhorska, ale boly 

povolané pluky zo Štýrska a Haliče. Proti tomuto z!!:el1~i!j~ rak!Ískeh~-Y2jska 
protestoval (v júni r. 1910) vieden~ý parlamen.b, v ktorom všetky strany a všetky 

národnosti jednohlasne odsúdily "maďarské vorby", pretože nie sú dostojné pre 

zem, ktorá chce sa zvať zemou europskou. Nie je teda div, že za týchto okolností 

všetky nemaďarské národy, teda polovica obyvatelstva Uhorska, maly v sneme 

dovedna 8 poslancov, podobne i po voThách v,!()lf!!~J916. 
~ 

Černovská vražda. 

Z nepočetných útrap a prenasledovaní, ktoré boly údelom Slovákova s nimi i ostat

ných nemaďarských národov v Uhorsku, uvediemeotu !!!()_]1s!:re=vra~~~~yJ~er~n~v~j~ 
Táto udalosť, zriedkavá, ak nie ojedinelá v dejinách civilizovaných štátov, ako 

i jej si!gg~Qli!tc.!~ ___ ~ohra, charakterizuje, najlepšie systém, pod ktorým upeli 

,Sloy~id v bývalom Uhorsku. 

Ce!nQYJL .. je malá dedinka, niekolko kilo~~!!o~ďYzdialená od~'Il:ž()~IIl~~~~~'~ Jej 
~hudohní obyvateli a konali ~bi~;k;:'-'~dzi sebou a po Slovensku, ale najma 

vďaka štedrosti ich rodáka,_ And.!~i~1:Il;~!-u, P~§!llyiJi~ikostQ.l. Bolo len prirodzené, 
že o vysvatenie tohoto kóstola požiadali a Hlinku. lch žiadosti sa však 

vzoprel 5?,~~~~ý!!i§kyPJ.--P-Q~lJ!}LYá:rY-)T, ktorý na poli cirkevnom podporoval 
maďarizačnú politiku peštianskej vlády. I tejto, ináč málo významnej príležitosti 

použil na to, aby prejavil svoj odpor k národnému cíteniu svojich hlboko nábož

ných cirkevníkov. Poveril ~1!():rti~~ __ !<.::urim,~.~é~~,_ aby za asistencie !i§kovskéh~ 
dekana" Pazúrika, vysvatil Č~_!~Q.Y.§.lfýJ~:Q§tQl ... Oba boli na strane nepriateIov Slo
vákov. St;t-~~Té;rnovania dva dni pred vysviackou, ,~~()l~!QJ)J:'ilJy r~!_2_Ql1, telegra

ficky oznámili kanonikovi Kurimskému, že za týchto okolnosti posviacku nepri

pustia. Jednako štátnym úradom táto slávnosť zdala sa byť vhodnou príležitosťou 
demonštrovať proti Slovákom. Prinútily cirkevné vrchnosti, aby sa prikročilo 
k vysviacke. Hoci ešte 26-ho, ba i 27 -ho Černovania deputatívne vystríhali du

chovného správcu v Ružomherku, j ednako tento v spoločnosti viacerých kňazov 

a 'pod vedením slúžneho a iných zástupcov civilných úradov a za silnej eskorty 

getníck~t~J-ho okt~bra.,J.'áno vy,dali do Čern()'."~. Asi tisíc obyvateIov tejto po

stihnutej dedinky postavilo sa v úzkej uličke na odpor a žiadali "pánov", aby sa 

yráti1i,-Slúžny rozkázal četníkom striefať. Devať ~EI;!!OY dalo po R~fvýs1::relov 
do davu, stlačeného do ulice, obkrúčenej z oboch strán záhradami a domami. V ý

sledok bol strašný: devať osob umrelo na mieste, traja skonali na ceste, dvanásti 

ťažko zI'anení; z týchto _t!'jl.ia~mxcli. Medzi zavraždenými bola ;ťahotná žena, 

umierajúc porodila. lnou obeťou bolo šestnásťročné d~evča, ktoré chcelo 

chytiť četníkovi pušku, a bolo pri tom zastrelené. TIudí fahšie zranených bolo vyše 

še~ťdesiat. 

Tento tragický obraz vhodne doplní sposoh, akým uhorský parlament a súdy 

černovský prípad likvidovaly. 
V parlamente slovenský poslanec Milan Hodža 30-ho októbra 1907 inter~ov~! 

~~.:-~=~~~-<--~ .. ~--,=,-~-~~=-,><~-------
vládu o černovskom krvavom incidente. Pod dojmom tejto strašnej udalosti a ve-

-<'.:.. -~-- .. ~ .. ----- -

domý svojej o'dpovedWstrp;;ed domácou a zahraničnou verejnosťou, Milan Hodža 
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rečnil pomaly, uvažujúc o každom slove. Predseda snemovne ho vyzval aby 
"hr I ' sa popona a. 

Poslanec Ugron k tomu poznamenal: 

"Dajte mu purgo, aby rýchlejšie hovoril." Vieme si predstaviť mravnú úroveň 

t~h~.to ~arlamentu, ktorý sa bavil drastickým vtipom vtedy, ked' sa rokovalo o tra
gedn mekorko desiatok nevinných rudí. 

M. Ho~ž~: ."Vy tak predstavujete černovský prÍpad, ako keby bol býval výsled
kom agltaCle maďarskému štátu nepriaterskej. Odpusťte mi, ale mad'arizmus nemá 

s touto vecou čo robiť; odhliadnuc od jednej úradnej osobnosti, Maďara tam vobec 

nebolo. Šlo tam len o biskupa a o cirkevné ve ci. Ale isteže rokovalo sa tam i o ve

rejnom poriadku, ktorý predpisuje zákon. Preto sa pýtam: Kde sú vrahovia?" 
(Krik, lomoz.) 

Poslanec Martin Lovászy: "Treba vyhnať tohoto bedára!" 

Poslanec Szmrecsányi: "Čo je to za bezočivosť!" 

Po~lanec .Héderváry : "Tento sa tu odvažuje kradnúť nám náš drahý čas!" 
Grof Juhus Andrássy, minister vnútra takto odpovedal na interpeláciu Milana 

Hod~u: "V.efmi sa čudujem, že pán poslanec Hodža sa odvažuje interpelovať 

v teJto ve~l: Zprávy, kto~é 150m dostal, dokazujú, že tvrdenia pána poslanca ne
zodpovedaJu pravde ... Uud nechceI, aby jeho kostoI bol posvatený cudzÍm kňa

zom. Toto bolo hlavnou prÍčinou k.rvipreliatia. Stanovisko, ktorélud zaujal, bolo 
otvorenou revoltou proti štátnemu a cirkevnému poriadku." 

Maďarská vláda po tomto iste prÍznačnom parlamentnom inyermezze vrhla sa na 

sa~ých Čern~vanov syosobom, pre ktorý proste nemožno najsť náležitý pojem 
v Zlvote kulturnych narodov. Azda sa niekomu bude zdať, že preháňam no nech 

~,váži,v že v malej, v ll~~~<:)fk~~to ~~ počÍtajúcej dedine čiastočn; zastrelí, 
Clastocne prekole sa .;t5 rudí, 12 snáď záFl!S~sm~f~~....JLY~~~difLk~n .pre 
vec náboYe k '''1'· I' 'k L .. . .. -_ ... <:: ... __ . ___ ._.Z' n~~_y, Soc1!l:_ue 1 po ltlC y.!!.~~:y~!l;!!am;nú. Ešte bezprostredne predtým 

mkto z ~ý~h ~edinč~~ov .ani len nemyslel, že k nej akému incidentu doj de a o nie

kolko mmu~ uzka u:wka Je posypaná wrtv2!ami a ranený,mi. Nebolo rodiny, ktorá 
by neoplakavala mrtveho alebo raneného; ich nešťastie zvýšila mad'arská vláda 

že poslala na nich ~!.~~.!l.Y svojej justíd©....,Krátko potom, čo odznely výstrely z ma: 
ďarských pušiek, bolo zatknuté 18 Černovanov; títo a 41 ich druhov postavené 
bolo pred súd Dre yzhu " S"d . I ' . ., k d' .. Y . ~ ... H·· . -l'-U. U ma ZIStlt, to z vlhol prvý ruku pri tej osudnej 
srazke. Čl rud, alebo "páni" a ich žandárska eskorta. Velmi důležitým detailom 

bolo, či kočiš slúžneho švihol bičom do Iudu; Černovania to všetci tvrdili četníci 
popierali, ale sudca Chudovszky n_~flgy~lil, aby kočiš bol vypočutý pod p;ísahou; 

podohne nedovolil, ahy hola prečítaná úradná zpráva o ohliadaní mrtvol. Ak to 

:nal~ hyť "vzhura", tak musely hyť niekde stopy násilia spáchaného ludom; jeden 

cetmk do~azoval, že ktorýsi Černovan uchopil jeho hodák, ale keďže medzi živými 

nebolo am stopy takejto rany, azda u mrtvych ... No sudca Chudovszky nedovolil, 

ahy hola prečítaná úradná zpráva o ohliadaní mrtvol. Pri vyšetrovaní sa ukázalo, 

že všetky rany holy vnútorné, v útrobách a že četníci sa vrhli na ludLvtedy, keď 
utekali; ale sudca nedovolil, ahy o tom zpráva úradných znalcov hola prečítaná, a 

ahy proti všetkému prekvapeniu hol zaistený, v~~tkých dedinčanov, ktorí holi 

blízko zahitých, postavil v _počte 59pr.~.(l~:!1d~~().g_hž_~!QY~l!ý-~h; nasledovne za 
svedkov slúžili ~andári a _j,R~!Ů". Rozsudok položil korunu na tento justičný 
skvost; na dvaad~~~~ť-~~žov a 17 žien uvalené holo 39 rokov a 6 mesiacov, medzi 

nimi hola žena, ktorej muž hol zavraždený pri tomto krvipreliatí, sama hola ťažko 
ranená do prs, matka siedmich detí, proti ktorej sa nič, zhola nič nevypovedalo, 

ma že hola tíež v zástupe Iudu. Dnes už dohre známy maďarský puhlidst~_Qskar 
Já,szi,.1-:torý vynikal už pred vojnou nielen svojimi znalosťami, ale nadQvšetko 

.', 
svojím národnostn~j<:)!~~~~, o tomto rozsudku poznamenáva: 

"Uudsky založený človek nemože čítať hez hrozy a zúfania súdne aktá o černov
skomkrvipreliatí, "justícia" totiž hezpríkladnou ukrutnosťou odsúdila "buri

čov" tejto tak usúženej dediny, kým kňazským a junkerským zločincom sa ani len 

administratívneho pokarhania nedostalo. Ešte po uplynutí niekoTkých mesiacov, 

čo som túto dedinu navštívil, duševný stav rudí hol taký, ako spustošeného kraj a 

po odchode zhojníckej handy." 

"Útek Slovákov do českého Egypta." 

Jednota československá v ohlasti kultúrnej nikdy nehola prerušená. "Nech sa to 

vašim hratom maďarským rúhi aleho nie - povedal ~2!~rej .!!!~.~~~~~~~j~12Q!L 
vo svojej ohrannej reči pr!~~~(l()I:rl:_p!.~.šp()r.§lkým (hratislavským) - preca ostane 

večnou pravdou, že mí_.-S.lovj~QLsm.e _~_~~2h~_Lj~(l,~,~LJ~1~!!la, jedna osveta, jeden 
národ. Až do najnovŠej dohy mali sme s Čechmi spoločný jazyk a !!~~i_ey~~j~U_~L 
<3Qposial užíva~_~J~!~_S!Q!.~._Č~!3_k:ýjg_~y~" V edomie tejto kultúrnej jednoty na Slo
vensku vždy žilo a azda nikým iným neholo tak rázne a vrúcne ohhajované ako 

povodcami spisovnej reči slovenskej. 
Rečová rozluka Slovákov og.J:;e.cho~formálne prevedená bola t~§.:I:l~P!.ed rev()J.§:':..... 

. ~~" __ ~"'~~~~'"'M~_''T.-::~::-~ ___ "~~~~""_ ..... ~."_~~ __ .:C;:"';':-'-·.,,--' , " '; -,,,,.,.-,",., ~ • 

dou r. 1848. Túto rozluku možno kvalifikovat za "hungarizmus v tom že 
~~ ____ ,,~_~_._.~ __ ' __ r __ .__ ~.-," ••••• -- -,., •• ,,,.~-., 

hola slovenským prínosom k upevneniu a k rozšíreniu uhorského vlastenectva. 

Isteže §túr, Hodža a IW.LbJUl- ktorých dejiny predstavujú ako Rovoi!c()y _!~to 
_ holi a chceli ostať dohrými Uhrami, ale len preto, leho I.!~~~~ sa stať 

._,.--_ .... __ .. ~ 
M_~2:~!~-i~y smysle ~.!!1!Q.yc_ov .~.~§~jT ... §:pisoy:nýj~?Jy:k,~le 11<!l._!Qd!!.~ .. f51Q.Y~:l!~j:g.~ 
moze ~!~!:.~.:l?-~!Ý-.Eos'poli!ýJ.u~i!~emianstvo fk národnému povedomiu 
a k odporu proti násilnej maďarizácll. ·"Majíce všecko toto na mysli - píše sám 

Štúr do Havlíčkových Národních Novi!!_J~red slovanským kongresom pražským 
A-.. ~,--==- - - -~ 

1848 -anemohouce v okolnostech tehdejších pod hičem maďarským žádným 

způsohem zavésti vyučování řeči české po školách, i z této příčiny chopili jsme se 
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řeči lidu, jemuž již ze života známé a povědomé, a tak ~1!~~:m~~~~~~~ ú~oh~ 
~~?~ sta~ získat ná kolik m.Q!:Q,<L~ta~enž zastupoval u nás život politický, 
vydohýt pro nás půdu domácí pevnou, na níž hy nás nikdo z nevlasteneckého 
smýšlení aneho z něčeho horšího ohviňovati nemohl ... Nikdy jsme my na odtržení 
nepomys Zeli!" 

Z tých istých dovodov i politické stanovisko štúrovcov v prvých revolučných 
otrasoch z r. J.Jt48~nevyhočiIo z rámca uhorského. Na národnom shromaždení 
v J,ipt. sv. Mikuláši,_~ mája prijaté holo memorandum, v ktorom shrnuté holy 

,~illdosti slovenského ná~. Vedfa rovnoprávnosti a hlasovacieho práva pre 

všetkých uhorských ohčanov, memorandum žiada pre Slovák ov Z~!!lS~Ú~JllllQ.. 
~ { 

~ravu. 

Slováci na pražskom slovanskom sj azde často sa stretali s trpkými výčitkami 
najma so strany Juhoslovanov pre ich stanovisko uhorské. Hurhan ho nevá

hal ohhajovať: "Vytýká sa nám slahost, jako hychom ~ch~~li_!t~l~yat. Dají-li 
nám Maďaři co s!ušno, nemožno nám je vykořeňovat, meč proti nim tasiti. N edají-H 
Maďaři - pak ovšem hoj." 

Maďari na "žiadosti slovenského národa" odpovedali ~c!;~'!O':':'.I,.~ .. !,lM,.._ I slovenské ze-
mianstvo pripojilo sa k nim, holo príliš nekultúrne, než ahy rozlukou vytvorená 

spisovná slovenčina mohla splniť nádej e, ktoré štúrovci do nej vkladali a jej re

akcionársky feudalizmus spieraI sa od gruntu demokratickej podstate slovenského 

programu, vyjadreného v mikulášskom memorande. Došlo k hoju, Hurhanom na 

slovanskom kongrese oznámenom, ~hoju, pravda,~a.p.?mociČechov. Štúrovci po 
fiasku svojho hungarizmu išli k Č;~h~:~;; ;~·pomocou. D~;taÚ ju. Slovenský pro

gram sa zmenil v podstate; 02.kJ?~!L~;;t_()c:lllungarizmu B:prehralfederalistickú kon
~c~~ __ ~aI_~_?~~h.() .. a ~QIIám.: Ked' v septemhri r. 1848 Hurhan prekročil v č~íesfo
venských a českých dohrovoIníkov moravskoslovenské hranice, so zástavou vy

týčiI svojim junákom nový program: "Neholo dakedi hranice medzi Slovenskom 

a Moravou, ale to všetko hola za starích časou jedna spoločná vlasť zhratreních 
národov slovanskích, a preto nemá hiť ani potom medzi tímato dvoma krajinami 
hranice, ktoré hi deliIi zhratrenje kmeni, sinou jednej matki. Na tom hudeme 

pracovať, ahi sme vitrhnúc národ náš slovenskí z pazúrov divjeho mad'arstva zas 
ho k sláve jeho privjedli a hranice hratou od hratou deljace, zotreli." 

Spomenuli sme vyššie, že František Jozef sa dohodol s Maďarmi a hodil im na 

pospas ostatné uhorské národy. SlQy~kom nezhývalo, ako vrátiť sa k uhor.ském,u 

programtl~ __ Ak maIi Maďari dosť moci zamietnuť tento program a povešať jeho 

autorov v 48-om roku, keď holi v odhoji proti Viedni, mohli to tým snadnej šie 
zrohiť po 67 Rom roku, keď František J ozef sa zrejme uchádzal o ich priazeň. Proti 

krutému prenasledovaniu Slováci a s nimi aj ostatné nemaďarské národy uchýlily 

sa k ,plnej pasivite vp~!!~~cko11l ~!y~!e. Na voThách nehraly účasť, spoločensky sa 
izolovaly. Celý národný život uzavrel sa do skromných chalúp. Na kongrese nemam 

ďarských národov, ktorý sa odhýval !Q.,-_~~~~-!~95 v J3ud@ešti, hola táto pasivitq 

sch~álená aod.p.orúča~á.,- 4(íi{
j
6 . 

R-i8~avovali Maďari svoje "millennium", tÍsícročnú pamiatku príchoduPfť'Jlj\1~' I 

M~ď;;~ pod Arpádom. Oslavy oplývaly nádherou, zrejme za tým účelom, ahy !;:'~t:.~~ ,. 
cud.zinu presvedčily o kultúrnej vyspelosti Maďarov. Málokto z cu~zinc~v vedel, 
že to čo videI a ohdivoval, je prácou zvačša modzgu a ruky nemaďarskeJ. 

1\nad~ia slovenská generácia a jej nemaďarskí druhovi a dohre si uvedomili, čo 
, ill ." H ď 1896 slovenskí rumunskí a srhskí hude nasledovat po tomto "m ennm. ne r. "",.~ .., .... __ __ ~ __ . ___ ~_-:-

~~~~i a vY;Ro~dali hoj pasivit~,starých". Medzi ~ý~it~ hú;-livýml, 
nespokojnými mládencami vynikal svojou iniciatívnosťou a pohtwkym smyslom 

mladý Slovák l\tfJ!_flP- Hodža. N emal ešte,_~_~ rok~y,_~eď založil "SlQY~_Ilský:i#žd.en
ník", k;~:f:y<s~-stal v dejinách Slovákov medzníkom. . 

Z ohradu politického, aleho presnejšie rečené, z ohradu politickej taktiky SlováCI 

rozdelení holi do dvoch skupín. T!!.~§i:.~!1:sky ~y~~artin hol síce považovaný 

a uctený ako S1~E!~!~~2~lovens~ého národného lmutia, jednako "Martinča~ia" 
v I' 'k' ;--'1 • °t tak len aky~ msi salónnym noHticky' m hOJ om, vyznacova I sa a nIe uplnou paSIVl OU" 0'_____ ::..,r_~_. _______ .. _._.. ___ _ 

odovodneným ich ~~!i!ic~ým rU~Qfilizmom .. Cár príd~ a nás ~slohodí:vtreha, ná: 
čakať. ~Ut politick~Lk,;yi~tizmus bÚTal Mil<!n Hodza v svoJom "r~d.enm~ . 
Mládež vychovaná v Prahe a nadchnutá výchovnými a filozofickými ideami prof. 

Masaryka, hola pilným propagátorom tohoto aktivistického ducha. Treha tu me-

novite spomenúť dr4; Vavra Šrohár<i .. a d!. J»~yJ~_~l~llU. Ale kým ich časopis v 

hol venovaný viac výchove školenej mládeže v duchu Masarykovom, Hodzov 

,,!ýžJ~.J~!lník~ď_ hol~~lit.i~~ím:R!!_~k()Rl!(kQID.,_1!tČ~»ý.Ia.p!~.Jllii\s~~ 
ČulÝ aktivizmus mladých čoskoro priniesol svoje ovode. Pri voThách v r. 1905, 

mladý 27ročný Hodža hol zvolený srhskými ti slovenskými hlasmi na "dolniakoch" 

y Kulpíne. S ním do parlamentu sa dostal i~<!~.!!~ až_osem.~unov. Hne~ 
--'--'--::--k 1 'h d' t 'I poločny' rumunsko-slovensko-srhskv na zamat u par amentne o zase anla u von s _-----. _____ . ___ . _________ .... _____ . _____ L 

Rarl~~~ Teodor Mihali (~umun) ~ol j~ho pred~edom a Milan ~odža 
jednatelom. Pre rozpory, ktoré vzmkly medzI maďarskou srachtou a Frantlskom 

Jozefom (1'. 1906), d~l tento VWs;;ti~_nj!yL~. Previedla ich vláda s_g~Il~:'L~l<:>"ID II 
E~H:J:'várY_!!l_Y čele. Jej úlohou holo pohroziť maďarskej Hachte všeohecným v~leh
ným právom. Fejérváry, poťažne Kri~ffy, minister vnútra: vy~racoval navrh 
o všeohecnom volehnom práve, ktorý sa do parlamentu ~Ice J!lkdy nedostal, 

jednako národnostní poslanci mohli užiť pri volehnej kampani. ~ičěflJ._.slo.hQdS. 

Následky sa aj dostavily: národný kluh sa vrátil s,,~oslancaml ~BaI;,lamentu, 

§J().:yáci malí sede~ Rumuni1;t a Srhi štyri mandáti. . , 
Politický program, ktorý sledovali títo "národnostní" poslanCI, tkvel v zasade 

demokracie: rovnoprávnosť všetkých ohčanov a všetkých národov uhorských, 

pravda, so všeohecným hlasovacím právom. Pretože na parlame~~nej p~de okrem 
Chorvátov nemohli najsť spojencova spolupracovníkov, hladah lch mImo pada-
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mentu, ha aj mimo Uhorska. Morálnu pomoc, ktorú našli v spolupráci so socia

listami a s kruhmi :e"21~,rok~mi,, v Budapeš!!"j.ste ~~!lá, ale za to národ
nosti a ich poslanci velké nádeje vkladali do svojho vysokého protektora, i9 

Františka Ferdinanda. Že tento od gruntu aristokrat a Hahshu~g 
prijal politický program ~~aďarski~národnÝ~!!J!_ost?ncQJ;, učinil tak nie z ne-

~ ___ o 

jakého sklonu k demokratickému štátnemu poriadku, ale preto, leho len jeho 

pomocou mohol :P?r,,<iz~f!l-~_c!ylá~u:r1:J:l:lď~~.~k~L~Iac~!.y_,_ ktorú nenávidel, a previesť 
~eyíziu""dJJ-Jdi~xlJJl. 

Maďarskí Hpáni" dohre si uvedomili, čo im hrozí, preto vrhli sa na hezhranné 

národnosti. V odcovia týchto rad-radom holi posúdení pre "pohurovanie" a žalá

rovaní. Vedla Hodžu Juriga, Ivanka, potom Hlinka, Šrohár, ahy sme len tých 

najznámejších spomenuli, dostali sa "do vazenia. V parlamente Maďari sa chovali 

voči národnostným poslancom niekedy vskutku harharsky; videli sme vyššie, aké 

škandalózne scény sa odohraly pri Hodžovej interpelácii o černovskej monstre

vražde. Nemožno sa preto diviť, že pod týmto neznesitelným tlakom nemaďarské 

národy utrpely ohromnú porážku pri volbách l'. 1910: 210 siedmich ~y~kov len 

,!!ma sJ'l:,,_~~.~!.~_.Ii do snemu, 210 l!l!.!l_~ll!!Qv pi!ť a~{LI!ij~,,<l&l!.~!b. lch parlamentné 
<; ,,,.. ~" •• " 

zastúpenie ostalo až do konca svetovej vojny v celku nezmenené; Slováci pri 

posledných volbách prebili sa len s dvoma kandidátmi, (!:!:_~_,,:r_~_I.ugh_!LJL.fer_d. 

~,~~~~::~~ zastupovali až do rozpadnutia Uhorska.' 

* 
Keď prenasledovanie Slovákov hlížilo sa k vrcholu v takej miere, že zbavení boli 

nielen politických práv, ale i primitívnych možností kultúrneho vývoja (pretože 

~~_~~.!!~J!!~~~~!..E.~,,~a vy~.c~~!) a že ich bezdovodné prenasledovanie 
súdmi bolo nadriadenými správnymi a súdnymi orgánmischvalovanéa-vychva

lované, vtedy Milan Hodža vo svojom "Slovens1wm tÝŽdenníku" napísal pamatné 

slová: "Zúrenie maďarského Herodesa má i dobrý výsledok, ,1Ífék. __ "SlQ:Y,,:ik~v __ dg 
?~k~1:!_~~!~ (~J()y~žd.-t",,~.:}J.l,:1~13.) Proti blúznivémp. a uspávajúcemu 
rusofiHzmu "starých" z Turč. Martina generácia, dozrievajúca začiatkom tohoto 

storočia, pestovala vedla kultúrnej i ,politickú;xzájomnosť československú. V čele 
tejto novej generácie stáli - ako sm~ už spo;"enuli --"- Mila:~-"H~=d~"a"''''~;kzvaní 
,..,.b.lasisti", ži~~f. Masaryka, soskupení okolo me~~čníka "HI~s"-u. Te~to -- ... _~ 

rozširoval ducha a učenie Masarykovo v kruhu nepočetnej inteligencie slovenskej, 

Hodžov "Slovenský týždenník" však vychovával a pripravoval k politickému hoju 

predovšetkým ,;~aleny", ~a rolníkov...!. ~1c:;~L~nteli~!!ciou. 
Líniu, na ktorej Hodžov 'l,Slovenský týždenník" neochvejne vytrval vo veci českoD 

slovenskej vzájomnosti, výstižne charakterizuje jeho výšuvedený citát ~Ji~m 

~te". Keď r. 1904 vyšlo .~!i~~!g,,_g,_.?_!~lovenskej reči" dr. Czamb_ela s tendenciou 
F.roli československej jednote, mladý JIo~ vyzýva slovenský národ, aby české 
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knihy čítal a mládež do českých škol posielaL Táto myšlienka a starosť sa stále 

opakuje u Hodžu, ~§;t.p)d:esne pred svetovou voj:rJ:~llP:r~ipgl!!i!t~, že slovenská 
, -"'-.' J·~"'·"'~~"-'.-c"'-'~." 

kniha patd do č~skej škg]y, nO.}B:pél.tr~i,,~!gye~ské dieťa. A keď r. 1914 vzduch 
naplnený bol pušným prachom, keď zo západu, najma z ParÍža, potom z Buku

reštu dochádzaly zprávy, že nad monarchiou Hahsburgov kopia sa mračná, Hodža 

vo svojom "Týždenníku" upozorňuje, že "nám je akékorvek bočenie od Čechov ho

tovou národnou samovraždou". 

V mysli Slovákov Čechy boly vlastne vždy akýmsi Egyptom. VideU sme, že mi

kulášska rezolúcia z r. 1848 ostáva síce na pode uhorskej, ale len čo sa tá poda 

zatriasla v revolúcii, Slováci uchýlili sa k Čechom a s nimi ch opia sa zbrane, ahy 

zrušili hranice, ktoré ich delily. Podohne Milan Hodža a "hlasisti" pridržiavajú sa 

rámca uhorskej legality, ale z kuItúry českej a z j.,ednotY_,,§eskoslovenskej priná
šajú prenasledovaným §!~vákom .. útechll a.p()~ihÍ. Alek.eď·~~--"-Uhor~I~·~-~- sveto

vej vojne zachvelo vo svojich základoch, Slováci obrátili svoj pohlad zasa len 

k "českému Egyptu". f4~_~~il:!.J918 ~i§1~L6~stavenstvo slovenskej nár.()~E'.~_ 

~;,;;;;;;;;~~:::....::_::.:::_-:S:.-:v:...:: . ....:M::=:a=:r~t=in:.:e a jednohlasne sa usnieslo, že "stojí na stanovisku bez
podmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na 

tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného 

štátu, pozostávajúceho "~-:-Q~!ovens~a, Či~~~ Mora~ Sli~zsk~" 
okt. 1918 však sišH sa zástupcovia všetkých spoločenských a politických složiek 

Sv. Martine a bez toho, že by holi tušili, čo sa odohralo pred 
~==,, __ -L.---~-~==~~ ____ ~_,,_ 
4YQ~,,9:.ňmnt.:y_;P.x.gbc:;, usniesli sa na "!>~~rácii_...§lov~!!skéhQ.._I!?,,r_Qg_~", ktorou 

p...!erušili štátn"y svi!zoJ~ __ s Uhorskom. "Slovenský národ j e čiastka i rečove i kuItúrno

historicky j~dIlE~n~ho československéhoI!_~:roila- zaČÍna sa štátotvorná časť dekla
rácie. - Pre tento československý národ žiadame i my neobmedzené samourčovacie 

právo na základe úplnej neodvislosti. Na základe tejto zásady prejavujeme svoj 

súhlas s tým· novoutvoreným medzinárodným právnym položením, ktoré 18. okt. 

1918 formuloval predseda Wilson a ~or~_28. __ okt' . .!918 .JI:~~~I,,!~kll~kQ:l!!l()r,,6ký 

minister zahraničia." 
._.---.:"--'-<~'-----

Prezident Masaryk v manifeste, ktorým sa vzdáva svojho úradu, slávnostne nám 

pripomína, že štát žije tou ideou, z ktorej sa zrodil. Štát československý vznikol 

z jednoty Čechova Slovák ov. Povinností, z tejto historickej pravdy vyplývajú

cích, musia v rovnakej miere ~kaťSlQy.ácLLČe.si! 

Americkí Slováci. 

Naši bratia v Amerike, sdružení v Národnom slovenskom spolku, neskoršie v Ka

tolíckej jednote a v Sokole, preciťovali a mravne i Íinančne podporovali bOl·bu 

svojho neštastného národa v "starom kraji". Keď však došlo k známemu krvi

prelievaniu v ~novej, a nie len naši predáci, ale i z pospolitého rudu slovenského 
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mnohí holi hezohladne prenasledovaní súdnymi a správnymi orgánmi, !lm~!'icld.... 

IDo-x~d zawžjlj ~lovens.kú liglli ustredný orgán všetkých organizácií a ;p~ik~v, 
ahy jednotne a s náležitou legitimáciou mohli vystupovať pred americkou verej-

!l~ťou v g,!~~pe~h ~~~()t~~~_,~~J:}:):():~~:r~~.,~~E~~o~. Organizo~~]i;erejné prejavy ~ 
manifestačné pochody, vnikali do tlače, zkrátka siahli ku každému prostriedku 

americkej puhlicity, ahy vefkú demokraciu Spojených štátov upozornili na poli
tické reakcionárstvo hahshurskej monarchie. 

Svetová vojna ~~P!~kYJ1J?!1'!.amerických Slovákov čo do organizačnej pohotovosti, 
ale tým viac v _()41a.d~id'©'Qy~m. 

Krátko pred sarajevským atentátom, tuším v/májL!.~J2J4, Slovenská liga sa 

usniesla na ,~~1p.Jtrallde americkýc_h Slová~, ktoré v reči anglickej, francúz
skej, ruskej a sl~vensk~j malo hyť rozširované po celom kultúrnom syete. Po vy

počítaní hlavných krívd, páchaných na slovenskom národe, memorandum navrho

valo riešiť slovenskú otázku na základe hungaristickom. Nadviazalo na memoran

dum martinské z r. 1861 a mikulášske z r. 1848 a žiadalo pre Slovensko samosprávu 
• .- ,-" -<-_.-' 

~~orskéh.o štátu. To nemože prekvapiť. V Amerike nedalo sa robiť revo-

lúciu pre uhorských Slovákov; zahraničná propaganda musela sa pohyhovať na 
linii legality ... v dohe mieru. 

Avšak kým sa memorandum zhotovilo, Xyp~~l~_~na. No vedúcí funkcionári 

Slovenskej ligy z .l?itts.hm:ghu a z okolia na jeseň r. ~9~4 memorandum prijaH a 
zaslali na Východ (Ne~X ork) a na Západ (Q!i..Cllgo) na schválenie. Kým totiž 

fittshurg~_ hol ústredím smeru ~l!!~~~~~~~.=,§viij.Q~art~~_~kého (s rusofilskou orien
táciou), p~!g:QkQ.y-ý-~e~_r_?~~JL Chi<La.gQ zrejme sa klonily k smeru, ktorý u nás; 
zastupoval ~ilan Hodža a. "Hla~i". N eodovodnenou hy hola domnienka, že 
v týchto dvoch ohlastiach už na jeseň 1914 prijatá hola štátopolitická koncepcia 

československá; ale jednako orientácia hungaristická už vtedy všeobecne padla 
a preto spomenuté pittshurské memorandum holo tu zamietnuté. 

Idea československého štátu len pozvofna zatlačovala .iné komhinácie (samostatné 

Slovensko, spojenie slovensko-polské, slovensko-ruské), hlavne preto, leho verejné, 

ha i spoločenské ~tykY-m.edzi americký!!!:i ~chmi a §Joyákmi h..Q.ly v celkl1:~~L 
zried~. Všetko sa však podstatne zmenilo !!? známom de1m:t;erof. M~,a na 

~uso:,SL oslave v ",Ženeve (l~J~. Smer označený Masarykom s~jLp!.clne ame

~kých Čech~~~Ich 3!stupco~~ok!:..1915 sišJi_sa v Ckyeland~ a 
uzavreli dohodu, v ktorej sa vyslovujú "za spojenie českého a slovenského národa 

vo federatívnom svazku štátov s ť\:elnou národnou S!~.~'§ErávO...:'!:L~lo~nskil-Ls vlast-
ným snemom." ' 

Rozhovory a dehaty o pomere Čechova Slovákov v hudúcom štáte holy síce velmi 

časté, ale viac-menej len akademické a hez vlivu na propagandu medzi "krajanmi" 

i pred americkou verejnosťou; tá sa niesla vždy heslom ,,~zechJ1Blov~ati~'. Pod 

týmto práporom tiahly tisice a tisíce slovenských dohrovofníkov na hojište. 
~' , 

Prof. Masaryk, predseda Československej národnej rady, zavítavši do Spojených 

štátov, úradne 30. mája 1918 v Pittshurghu sa dostal do styku so zástupcami slo
venskýcha českých o~ga~ií. 'Na ieh spoločnej schodzi rokovalo sa aj o státo

právnom umiestení Slovenska v československom státe. Slováci ukázali prof. Maw 

sarykovi vyššie spomenutú ~!~:Y~!IlJJ:c:l~~~úQ.9hodu. Masaryk ju neprijal, ale sám na

písal druhú, dnes už dohre známu E!!!~hurskú dohodu tohoto znenia: 
Česko-slovenská dohoda uzavrená v rittshurghu, Pa., dňa 30. mája, 1918--,,_ " '---

Predstavitelia slovenských a českých organizácií vo Spojených štátoch, Slovenskej 

ligy, Českého národného sdruženia a Svazu českých katolíkov" porokovali za prf

tomnosti predsedu Česko-slovenskej nárůdnej rady, prof. Masaryka, o česko-sIo
venskej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a usniesli sa na

sledovne:SchvaIujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechova Slovákov 

v samostatnom státe Českých Zemí a Slovenska. 
Slovensko hude mať svoju vlastnú administrativu, svoj snem a svoje súdy. 
Slovenčina hude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vohec. 

Česko-slovenský štát hude repuhlikou, jeho konštitúcia hude demokratická. 
Organizácia spolupráce Čechova Slovákov vo Spojených štá~och hude podla po

trehy a meniacej sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehlhená a upravená. 

Podrohné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvO· 

hodeným Čechom a Slovákom a ieh právoplatným predstaviteIom". 
Čo sa formálno-právnej hodnoty týehto dohod týka, ameriekí Slováci ieh vtedy 

nijak J!~P!~gt:liiQY~!i. ,,~c:ln~!a" , ústredný org~n Ka~o~c~ej jedn~ty, v:edIa,_N!: 
r~~ve~ského s:E~!~u najvačšej slovenskeJ orgamzaCle, vo svo)om Clsle zo dn~ 

nov.1916 : "Musíme si uvedomiť i to, že ani naša dohoda s americkými Čechnn 
nie je, či že nemusí hyť definitívna. My rohíme to, čo za najlepšie, najprospešnejšie 

uznávame. Ale rozhodné slovo hude mať @2:y_~~_~ko. A to prijme aleho neprijme 
náš program politický. .. faktori, ktorí o ostide ,týehto dvoch národov hudú roz· 

hodovať, zaiste učinia tak len po uvážení žiadostí skutočných ich reprezentantov, 

ktorými my nie sme." 
Ani sami povodeovia tejto Pittshurskej dohody nemysleli a nemohli myslieť na 

to, že podpisujú nejaký verejno-právny dokument; veď s demokratickou ústavou, 

ktorú žiadajú pre hudúci československý štát, je nesrovnatelný akýkolvek diktát. 

V demokracii právotvorným činiteIom je len štátny Iud, potažne jeho právoplatní 

zástupcovia. 
Ostatne posledný odstavec: "Podrohné ustanovenia ... " hy hol viac ako rozmar-
ným velikášstvom, kehy tu šlo o verejno-právny závazok. V tomto prípade totiž 

povodcovia Pittshurskej dohody, zvačša americkí ohčania, hy holi nositeImi česko
slovenskej suverenity a skutočný štátny národ československý hy hol len akýmsi 

jej pendantom, ktorý može rozhodovať iha "o podrohnostiach", a nie o veciach 

podstatných a zásadných. 
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I zo znenia tejto ,,;R5~J!9Jiy" jasne vysvitá, že ide o určité,J3Jlle:mice, ktoré americkí 

~~L~d"Č~,§LRJ;.e s~~ci.iltli (v. predposledný odsť~e;;'~:O~~~;ri~áci~~p~i~p;áce 
Čechova Slovákov ... "). . 

Pravda, každý československý ohčan i politická strana má právo Pittsburskú do

hodu prijať za svoju. V tom prípade ide ovšem o politický program. A tu treba 

mať na zreteli, že Pittshurská a ostatné podohné dohody, vzniklé v Amerike a 

v Rusku, prýštia zo šrachetného úmyslu hrániť Slovákov proti politicky a hospo

dársky silnejším hratom Čechom. A pre tento úmysel a jeho rozumné uskutoč
ňovanie český lud má porozumenie. Vďaka tomuto porozumemu vecná časť Pitts

hurskej dohody je už prevedená: máme svoje školy, svoju administratívu a súdy; 

slovenčina je štátnou rečou. Ahy sa v administratíve vytvoriIa Slovákom .žičIivá 

tradícia, je potrehné, ahytíto boli náležite zastúpenívústredných úradoch. Pri tom 

ovšem nezostaneme. Vieme dohre, že nám Slovákom, teda polovici státotvorného 

národa, ani vo vlastnom štáte uehudú padať do úst pečené holuhy; i v rodine sú hoje 

a zápolenia, medzi bratmi dokonca neraz viičšie ako medzi cudzími. Dnes už nik 

nepopiera, že Slovákom a Slovensku holo ťažko ukrivdené pri rozdelovaní hos

podárskych statkov. Ale za to zodpovední sú v prvom rade sami Slováci. I hez 

vlastného snemu Slováci majú v československom státe takú politickú silu, že pri 

jej náležitom organizovaní a uplatnení možu i v ohlasti hospodárskej takú pozíciu 

zaujať, aká im patd. Ako inde, i v tomto ohfade zrejmý je vývoj a náprava. 

J. R UDINSKÝ 
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Programem opravdu českým jest teď domáhati se za dané situace po
litické samostatnosti. Rozhodující a hlavní politická akce za tím 
účelem může a musí vycházeti z Prahy, t. j. z politického střediska 
českého národa. Političtí vůdcové, vůdcové stran, kteří se rozhodnou 
pro tento program, musí jej uskutečňovat doma i za hrapicemi. 
Konec konců n;!!,~í doma být vysloveno heslo samostatnosti, musí 
d?ma bit učin~nE!ojev proti ~lce a R~';!.ko. Uhe;sk!!:2J!!f!1i-usko, 
Srbs~QJ!Lnce vůbec. Co to znamf3na, rozum~ se samo sebou: 
pasívní a aktivní odpor, revoluce v té oné formě. Pravíme: revoluce, 
nemáme-li se schovávat za kulatá slova . .. Výbor domácí (rozumí 
se ~~Jec!mCl:jeho čin!!:!!!!l) musí projevovat pravé smýšlení 
národa za hranicí svými důvěrníky. Tito důvěrníci musí jednat 
v dohodě s domácím ústředím • •. Opakuji: rozhodnutí politické se 
musí stát doma - kolonie mohou a mají být nápomocny, aby se to 
rozhodnuti stalo. polJ:.tic~~ .lf!!.~_~~,~1!~ude ohlíjeti F~I!D!~ 
kolonií, bu@::.liPrahlL:n:J..Uei! 
,,----. Posl. Masaryk v oběžníku zahraničním koloniím z jara 

r.1915. 

Nemohu se zdržeti, abych nevyslovil dík a uspokojení nad ch!lváním 
a politickým postupem Vaším, přátelé, a celého národa, Cechů a 
Slováků; snad úsudek můj, jenž jsem nebýval vždy dosti spokojen, 
má jistou váhu • •. 

President Masaryk Y~llLJ2!!§~ls1:JJLk·_,NároJJllL""u 
sbLQmáif1ěJ1,i.d:ne 22._prosillc~ .. 1.918. 

.• důsledně prováděný domácí politický odboj stal se jedním z pod
statných činitelů našeho konečného vítězství. 

Dr. Edvard Beneš ve "Světové válce a naší revoluci" 
II. 558. 

Idea státu česl(oslovensl(ého 
v osvobozensl(é revoluci za váll(y světové 

. Doma 
Válka přikvapila na svět jako živelná pohroma a bylo jisto, že po ní Evropa bude 

mít jiný vzhled. V álkou- tak se cítilo všeohecně - rozevřela se propast mezi minu

lostí a tím, co přijíti má a co nikdo nemohl odhadnouti napřed. Všem obavám a 

všem nadějím do hudoucna se otvírala široká brána. 
U nás, v českých zemích, se chápalo od počátku, že válka, kterou zvedlo Rakousko 

po boku Německa protiSrhsku, Rusku, Francii a jejich spojencům, je zároveň vál

kou proti českému národu, jemuž jde při tom o celou hudoucnost. A tragika českého 

postavení byla v tom, že český voják hyl nucen hojovat ve frontě, obrácené proti 

jeho slovanským hratřím a přirozeným spojencům, obrácené proti životním zájmům 

vlastního lidu. Avšak na druhé straně právě tato strašná skutečnost revoluciono

vala české hlavy a srdce, hnala české lidi k odporu a revoltě proti znásilnění jejich 

národní víry a pošlapání jejich lidské důstojnosti. A první persekuce a oběti těch, 
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kdo neopatrně dali najevo, co cítil národ, jenom posilovaly vření hněvu a vzpoury 
pod povrchem, který působil dojmem klidu hřhitovního. 

Všechen veřejný a politický život v zemi byl náhle zaražen. Na nějakou organisova

~ou akci pol~tickou nebylo pomyšlení; každý - ať politický vůdce nebo prostý ob
can - byl zustaven sám sobě, svému uvažování a rozhodování. Za takové situace 

nezhývalo než buď mlčet a poddat se po případě zatím cizí vůli, anebo se vzepřít 
a .začít ~.oj s utlačovatelem. Na hromadnou, organisovanou revoltu národ nebyl 
vuhec prlpraven, a tak odboj proti cizí tyranii mohl se s počátku projevit jen skry

tou akcí malých, tajných skupin. Česká politika se musila uchýlit do podzemí, ne

chtěla-Ii být toliko trpným statistou v rozvíjejícím se dramatu dějinném. Ohnis
kem takové podzemní politické akce v Čechách se stala t. zv. Maffie která vznikla 

tím, ~e ~e je~~otliv~ r~zdělené akce několika politických osohn~;tí ~jejich tajných 
krouzku spojily !l-a Jare r. 19l§ k akci jednotné a společné. 
Těmto odbojným živlům bylo pak jasno, že hlavní ~ěcí je: aby český odpor proti 
rakouskému násilí a česká touha po národním osvohození se projevily slovem i či
nem tam, kde to bylo za daného stavu věcí jedině možno: za hranicemi habs

h~r~~é monarchie, v zemích neutrálních a hlavně v zemích spojeneckých, které 
valcdy s Rakousko- Uherskem a s Německem a k jejichž vítězství se upínaly české 
naděje. Neboť uvnitř rakouské klece byla velmi omezena možnost jakékoli akce. 

Proto ~~sarykův i ~mářův kruh se snažil navázat spojení Rakousko

~rsk~,~ab~ se informovalo válečné situaci a politických plánech jejich a aby je 
naopak sam mformoval o postavení a tužbách českého národa. Tak Masaryk sám 

vykonal dvojí informační cestu do Hola!ldsk~ (v září a v říjnu 1914), aby za druhé 

cesty se osobně sešel se Seton-~ atsonem a vyložil mu po prvé náš revoluční pro

gram osvobozenský. Tak Kramářův kruh navázal přes red. Vlad. Síse v Sofii st k 

s ~ohodovými<!iWQma~ a zvláště s vyslancem a voj. atašé ~uski;', a-záro~~ň ozU:. 

mil Kramářovy politické plány a názory ruskému publicistovi z petrohradské tele

grafní agentury ~~_!-a. Z kruhu státoprávního či radikálního 
~d.ešlo pak z domova do Švýcar několik mladších pracovníků, aby začali venku po

lItIckou propagandu proti Rakousku a stali se potom oddanými spolupracovníky 

p~of. Masarm-,-~dyž ~ncem r. 1914 o~eš~l ~ hranice nadobro a jal se tam orga
nIsovat protirakouský odboj a československý zápas osvobozovací. 

Tam venku, na svohodné a přátelské půdě dohodových zemí na východě i na zá

pa~ě, po~al se ovšem hned v prvních týdnech a měsících války zcela spontánn~ ~Q,<l~ 
~oJ l2rotl Rak~ to jest účast Čechů v hojových řadách nepřátel Rakousko
Uherska a Německa i politická akce s heslem osvobození českých zemí a Slovenska 
z německo-maďarského a habsburského panství. Ti, kdo mohli mluvit a jednat volně 
a podle svého přesvědčení, daIi za hranicemi první upřímný a otevřený výraz tomu 
co myslil a chtěl i národ doma, ale co - spoután a ohrožen brutálním útiskem _' 

nemohl projevit. Avšak význam a úspěch protirakouské revoluce národní závis~J 

přece jen především na odhodl~nÍ a J!kci vycházej!f:(ch z ~om~, z národa samého. 
Zahraniční kolonie nemohly v té věci vystupovat s úspěchem za celý národ nejenom 

proto, že neměly ve svém středu dost pracovníků politicky zralých a zkušených, 

ale že časem více souvisely se svou novou - ať trvalou nebo dočasnou - vlastí než 

se starou otčinou, a že jejich vystoupení pro tuto novou vlast mohlo se jevit přiro
zeným důsledkem této jejich přináležitosti a závislosti. Proto mělo tak velký a roz

hodující význam, že se vytvořilo ~hnisko odb~~~rra_ze~~ že z domova se dostalo 

zahraničnímu hnutí politických pr~covníků a .~Q~.Q!?_~M~~~rykoyě s!yěl~h~:Y~~f?, 
že rJ-YI~L~!~volni_cké š~ se mohly později doplňovat a zmnohonásobovat příli
vem z_!'~~Q!!~~ých ~aJ3:!.~ů, kteří pod císařským kabátem skrývali velezrádné a re~ 
volucionářské smýšlení. 
S naznačeným významem Prahy jakožto vlastního středu osvohozenského úsilí ná-

rodního souvisí i zvláštní význam politických plánů, které zde v Praze se rodily a 

které vyjadřovaly český program revoluční, plánů, v nichž se zjevoval ohraz nové, 

svobodné budoucnosti národní. Takové plány a programy ovšem vznikaly také za 

hranicemi v hlavách našich krajanů, a bude zajímavé, různé tyto projekty česko
slovenské samostatnosti zhruba přehlédnouti a navzájem přirovnati. 
Byla jim všem společná touha - po hrozných zkušenostech války přirozená -

zbaviti národ habsburského panství a obnoviti vlastní národní stát, v němž by Če
chové a spolu s nimi i Slováci spravov"ali sami své a o svém ?sudu. 
Tento význam státní samostatnosti pro národ hyl nyní zřejmý všem, neboť všichni 

cítili, že bez ní je národ jen nástrojem a podnoží cizí vůle a moci, jen potravou pro 
děla v boji za cizí a přímo nepřátelské zájmy. Ven z Rakouska a pryč od Habsbur

ků - bylo tedy heslem té revoluce, která probíhala nejprve skrytě v myslích a srd

cích českých lidí, aby se čím dál zjevněji a energičtěji projevovala i před světem. 
Jak se má utvářet budoucnost národa bez Rakouska a bez Habsburků, jaké posta

vení má mít obnovený národní stát v nové poválečné Evropě a jakou má mít vnitř
ní formu, o tom nebyly ještě všude představy dost určité, a pokud byly, rozcházely 

se někdy dost podstatně. Avšak tyto neshody a rozpory byly zatím prakticky málo 

významné. Jisté ovšem bylo, že dávný a nesplněný sen národa o uznání a provedení 

českého státního práva v rámci soustátí habsburského, o koruně svatého Václava 

na hlavě krále z rodu habshurského stával se již nenávratnou minulostí a pozbýval 

veškeré přitažlivosti na českou mysl. 
V popřed~ českých nadějí a kombinací hylo tehdy ,~šeobecně Rusko. Bylo to ve 
shodě jednak s naší slovanskou tradicí, jednak s přítomnou válečnou situací. Malý 

národ, ohrožený německou přemocí a pangermánskými plány, spatřoval od dob 

svého probuzení v obrovské slovanské říši na východě, kterou vytvořil mocný ruský 

bratr, ochranu své existence a záruku pro budoucnost, kdyby došlo k nejhoršímu. 

Čechové a Slováci, kteří viděli Rusko a jeho cara v úloze osvoboditele Slovanů baL 

~nských ze jha tureckého, snili o tom, že nadejde čas, kjy z Moskvy přijde osvo-
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hoz~ní i Slovánům rakousko-uherským, a že pod vedením a protektorátem Ruska 

se v té či oné formě uskuteční politické osvohození a dokonce snad i sjednocení vše-

ho Slovanstva. Za války pak mezi nepřáteli Rakouska hylo Rusko jediné, jehož ví

tězný postup nám mohl prakticky a<~~~~~svohoze~í z rákouských spáuh-
N ehoť toto vysvohození podle ohecných představ mělo přijíti v podohě okupace 

českých zemí ruským vojskem a s ní spojeného povstání českého národa, který _ 

opřen o vítězné hratrské zhraně - ujme se vlády ve vlastním domě. O tom pak, 

jaký hude poměr nového státu československého, vzniklého přispěním a zásluhou 
ruského meče, k ruské veleříši, přání a představy se rozcházely. 

Podle jedněch měl to hýt toliko goměr věrného spojenectví v politice mezi~odní, 
zatím co hy ečeskos.!?~~~ský hyl zcela samostatný, tedy samostatný vů~i Rusku, 
stejně jako vůči západním jeho spojencům: Francii, Anglii a j., s jejic~ž souhlasem 

a přispěním hy rovněž hyl uveden v život. Vytvoření silnějšího pouta mezi samo

statnými ~~ (tím se tehdy rozuměly ~eské země i Slovensko; n~hoť náz~v 
Československo nehyl ještě ohvyklý) a Ruske~ měli na rleteli ti, kdo si přáli uve

dení některého ruského velkoknížete na český trůn. S tím totiž, že náš nový či oh

novený stát hude!!.álovstvím,~e počítalo téměř hez výjimky za tehdejší evropské 

konstelace, a tu ovšem ~j~nastické otázky mělo značný význam jak pro za

hraničně politické vztahy, tak pro vnitropolitické poměry nového státu. Nejdále 

v závislosti Československého státu na Rusku zašli ti, kdo si tento stát představo
vali vůhec jako vnitřně samostatný útvar v rámci velkého Ruska neho v rámci slo

vanské říše, která se utvoří pod vedením Ruska a jeho dynastie a pojme do svého 

svazku všecky slovanské státy. V tom případě Čechy přestávaly hýt vůhec státem 

zcela nezávislým, měl jim vládnout jednak ruský car jako český král, jednak ruský 

velkokníže jako místokrál, a za to, co ztrácely ze své plné svrchovanosti, mělo ~e 
jim dostat ~rany i hospodářských výhod velkého a mocného státního svaz~. 
Takové řešení měl na mysli především ~.~J~.r~mář~terý ve chVíli,kdy s~Mousko 
po hoku Německa octlo ve válečném konfliktu s Ruskem, odvrátil se od Vídně, .jíž 

dotud prokázal tolik dohré vůle a užitečných služeh SYOU positivní politikou, a oče
kával z,.~chran~~nění česk:ť~~.<!užeh o<L,Petrg]nruh!, kam vzkazoval RP :3va:t::, 

~p~ém, že českým programem a cílem je t~to: hudiž utvořeno ~ č.~~~ý~l!_~.~l()ve!!.
~M~~.zem..!!!~12'ystv(peho _místokráloyství p.9d vl~ J eho car~kého Veličenstva, 
při čemž hy hyly s'po1ečn.é: e!...má~~macie a celní úz ~ kdežto ve vnitřnÍch 
věcech hy požívaly české země l!.!lJ:~~~!~~~mie. Pokud se -týč7podrohností, odkazo

val Kramář na svůj návrh ,,!1~_?"yy-~sk?~.řJAe.:', který asi měsíc neho dva před 
válkou odevzdal Svatkovský ministru Sazonovu. Podle tohoto návrhu slovanskou 

říši měly tvořiti: ~astní Rusko, Polsko, králo~í české Bulharsko Srhsko a Čer-
~-,.--".,,'"~-__ ~ __ . __ ~~~'____ , ~",,"_",.,-,d-=--. ' ~_~_""~._. ___ ._ 

~~ .. ~ora, při čemž prvním třem dílčím státům hy vládl ruský caJ:..( v Čechách j a~ 
Ci "" v ~ v "V ..-=~._-~- ~-J-
~lal cesky), kdezto v posledmch trech hy panovaly <j.osavadní dynastIe. Tato "slo-
vanská říše~' měla sjednocovat slovanské státy asi tak, jako německá říše, vy tvoře-
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ná Bismarckem, sjednotila státy německé. "Q:st~Ya~P4!!!?,yéĚ-o státu německéholl.Y:.. 
tom vskutku vzorem. Úloha převládajícího a privilegovaného E!!lska připadla 

·:-z~"-(l"'e·.·~.-J-_{"_··u-·sk!l a postavení německého císaře v osobě pruského krále odpovídalo zde 

~ost~v~-;T,~císař.~ v~~~h_S19vanl!.,.~.~~I.~_:Il"ll.s.j.~' v osohě !~.Q!!!~. 
Jestliže v to~to s~ěÚm, ale hodně utopickém plánu Kramářově na vytvoření vše-

slovanskěho impe~ia pod vůdcovstvím Ruska vyvrcholovaly politické naděje a sny 

čt~~~_h2...rusofi~í ~~aq.Qfil~tví, odvážila se č~~~~_l)ť:l~~tick_~~yšlenka3:.~E:_ah~~. 
reálním zpusohem nejvyššího cíle -y R~()_g:~a1"1:lU _!,!asaryk:?~~ tento program zname
nai';~~ nezávis!f ~tát v dosavad~ích his!9rických hranicích zemí českých s při~ 
)Zoje;ím Slovensk3' tedy stát, který ~yl formou úplného politického osvohození 

a sjednocení československého. M~.~.~!ykjej vyložil- jak už vzpomen"?-to -~~t0Jlc7' 
Wa.!sonovi e.. své dru~é cesty holandské, a ten jej zachytil v memorandu, :'~~ré se 

již někdy ~e~m!. 191.4 dostalo~.~~hxaniliB!ho úřfctu hritského a pozde;e J.:~_~~" 
kého. Také Masaryk ovšem si přál ruské okupace českÝ~l1_~p?í za ~!!9r a take on 
~~'či~J: že se svohodné Čechy hudori opÍrat o ruské přátelství a ruskou moc. Avšak 

na rozdíl od velké většiny svých krajanů, spoléhajících v nekritické důvěře jedno

stranně a~š i en na Ru~kQ,.jako na vytouženého spasitele, hyl skeptičtější k rus

kým válečný~pěchům a hyl ~odně sk~ptic~ý ,poky.::~310 o m4!~E:.~~! .. ~_"Y11_~<!!!2_§:t 
těsnějšího svazku o!,amostatněný~h Čech s carským Ruskem. Masaryk tedy poklá

l1il za hlavní podmínku uskutečnění svého programu nikoli ro~!!pd~~~i~~~s~ví_ 
:~t!l~!..a, nýhrž !,.?_~!t~.é!!!Q!!:.12Q!á~]{.uJ'iěJ::l!~ck~, porážku, kterou přivodí spojené úsil~ 
všech spojenců, a v souhlase s tím chápal i otázku československé samostatnostI 

jako otázku zájmu a pomoci všech hlavních mocí protiněmecké koalice .• Nechtě~ 
tedy sázet vše jen na ruskou kartu a ohracel stejně, ne-li více, z~tel k evrops~ 
ifp;-~u, který pilládal za schopnější, ahy čelil Německu a přiměl je nakonec ke ka-

pitulaci. " 
Masaryk také v naprostém rozporu s populární náladou, která tehdy v Ce-

~h.ici·převládala, ~!ftl si člena rus~é dyn~sti~J?:!l česk.~m _:!Elt!~.~! protože ve 
vzájemném neporozumění a cizotě mezi panovníkem a národem, jakých se v to~ 
případě ohával, spatřoval možné ohrožení rusko-českého přátelství v hudoucnostI. 

Z těchto a jiných závažných důvodů Masaryk dával přednost tomu, ahy na český 
trůn zasedl.~9~~ z ~ěkterého dvora západoevrop.skéh2, na přÍklad.~eJgi_~~~.~o, dá~
ského nebo anglického. Později sice se smiřovall s ruskoudynastn v Čechach, pn

~ůsohuje se převládající domácí náladě, avšak trval na plné samostatnosti nového 

státu a na tom~ že ieJ:lO zřízení je vě~.e.c..h spot~~~~:. Nesmírně důležitý praktický 
závěr, který vyplýval z Masarykova chápání situace a českého programu, hyl pak 

tento: nesmíme spoléhat, že nám Rusové snadno a rychle přinesou na svých vítěz
ných hodácích dar samostatnosti: je nutno pro věc československé samostatnosti 

získat celý svět, který stojí ve zhrani proti Německu a Rakousku; a získat pro naši 

~ěc jiné, předpokládá, ahychom pro ni především s a mi učinili vše, co můžeme a do-
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vedeme: t#x3iny a ohě~i, revoluč~! akci a akt~~it~E!oti více méně pasivnímu oče
kávání ruského osvoboditele. 

:ak vidíme, ž~ již v samých počátcích války vznikají doma dvě rozdílné koncepce 
ceskoslovenske samostatnosti, dvě rozdílné představy nové, svobodné hudoucnosti 

národní, které jsou _sI!0jenž_~~~y~~a vůdčími politickými hlavami českými, a byla 
věcí hudoucnosti, aby rozhodla o vhodnosti těchto různých hledisk a prOjěktů. 
Nuže, os~d ~bou programů osvobozovacího hnutí i jejich původců a zastánců byl 

zc.ela odllsny. W~~J'J·:y-k ~~..s:t.aLhl~~«!~_.~.l!~~~h~.~ . .!!~.i c~o n~~<!~í.~~~e, 
a Jeho program nezávislých Čech se stával stále určitěji a jednoznačněji programem 

celé osvobozenské revoluce; ~~_~~~ro.!L~!!!!:! byl uvězněním_~_.~uzením 
vy~~d~~a~.~kolL~kt~vi.!y~ajeho chápání osvobozenský~h cílů a metod, po'~~~~~ 
vyvracované událostmi a skutečnostmi, mělo za hranicemi v agrárním poslanci 

P!!Ei.~~ aj eho nejbližších spolupracovnících :r;n~!o šť aS1~~-:t~č~-;;t~i~~'Když 
se pak dr·~El!!!!~ vrátil po císařské amnestii v létě roku 1917 ze žaláře viděl 

. _ .•........... __ ..... -_ .. - .... _, , 
že předpoklady jeho slovanské či velkoruské koncep~e se nedostavily, či byly 

zvráceny potomním vývojem: revoluce smetla v Rusku carství a otevřela dveře 
občanské válce. Tehdy i doma jediným a jednotnÝf cílem národního úsilí je plně 
samostatný stát, utvořený či obnovený v dohodě ats pomocí vítězných demokra-
cií evropského západu a Ameriky. "' 

Z jara r. 1917 - po ruské revoluci a po vstupu Ameriky do války pod praporem 
Wilsonových ideí o sebeurčení národů a demokratickém řádu mezinárodním _ 

nadešla nová epocha v politickém životě rak.-uherských národů za války. Otvírá 

se po prvé od počátku války ~ment, ~"y.Q!ii~ se tisk~ ,národové počínail~~&e.. 
~~~-mluvit čím dál svobodněji a otevřeněji. V období vojáckého absolu
tismu a persekuce se oficiální politika českých poslanců a stran veřejně projevila jen 

ta~, že za národní smýšlení a snažení vydávala loyalitu k habsburské monarchii 

a dynastii. Takový byl projev, ohlašující utvoření Národního výboru a Českého 
svazu poslaneckého v listopadu 0916, a takové bylo prohlášení, které v lednu 

:t:: __ !2!..LPře<;!se.dWct.vo t~ .~vazu uči.!li&_1;la Iiání hr. Černína, zahra~íh; 
ministra rakousko-uherského, p'!oti dohodové pro~~J1ýcI!~ů, mezi nimiž 

hylo i osvobození Čechoslováků z cizího panství. Avšak tu šlo spíše o určitý taktický 

tah politického oportunismu, nežli o svobodný projev skutečných tužeb národa. 

Takovým prvním projevem stal se doma za války ~c:I.:I1if~~! č~~ch sl!i~OYateJů 
z května r. J 917, jehož úkolem hylo především, aby -poslanecké delegaci na říšské 
radě vídeňské připomněl E-0vinnost a nutnost, projeviti na půdě rakouského parla

l!l~ntu pL~~větem, jaké je pr~YšIení ~i~_~~~vé ~~~~:~i~= 
. ro~~ .. "Program našeho národa je založen jeho dějinami i jeho kmenovou jedn-ot

ností" - tak se v manifestu naznačovalo, že jde o sloučení starého programu státo

právního s novým požadavkem národní jednoty a svobody československé

a tento cíl má být vymáhán a splněn cele a bez výhrad, neboť průběh i výsledky 
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světové války ukazují, že "Evropa demokratická, Evropa národů svéprávných a 

svobodných jest Evropou zítřka a hudoucnosti". Pod mocným dojmem tohoto pa

mátného manifestu, jenž vzbudil nadšený ohlas v celém národě, hylo pak koncipo

váno vstupní prohl~§e!l:!C~~ho.sv~zuJ>oslaneckého v první schůzi vídeňské sně
movny ~_O. k~~~n~ r.l~!I.-. - prohlášení, které od původně proponovaného státo-

•. ' "':~< 

právního~ ohrazení povznášelo se k významu velkého programového projevu české 

politiky, cítící potřehu učiniti důsledky ze "světodějných událostí válečných". 

V tomto prohlášení se označovalo za životní zájem říše a dynastie ,,~~tvoření mo?.:;., 

nářstvÍ habsbursko-Iotrinského vgp'..Qlk-p--y~t svobodných a rovnoprávných 

n~ a jako cíl české politiky, opírající se o přirozené Právo národů na 

;:teUřčení a svobodný vývoj i o nezadatelná a plně uznaná práva historická, se; 

vytyčovalo, sloučení všech větví českoslova:Hského národa v demokratický český"" 

i!~t, zahrnující i slovenskou větev národa, žijíc~ v SOUVIS ém ce u s lstorickou. 

vlastí českou". Programový projev deklarace byl dílem kompromisu mezi těmi, -kdo si tehdy přáli vyhlásiti též ~oma prog~ zahraniční r~Y~!:l!9~program zcela 

~~z~'yj~lého_~"t_átu_ českosloy_e_~~~~ho, jak jej měli na mysli i původcové spisovatel
ského manifestu, a těmi, kdo - ať z přesvědčení nebo z oportunismu - pokládali 

za nutné, trvati na řešení české otázky v rámci habsburské monarchie. Jediní dva 

poslanci státoprávně pokrokoví nepřistoupili na tento kompromis, a ~!alin~ 

v samostatném prohlášení, horujícím pro vlastní národní stát, mluví o tomto -:;; -~-

"~tě jako o 'z..sv~P!~vn~In čl~~~~azu s!át~ evropských". Velikou a přímo revo-
luční novotou květnového programu ovšem bylo, že ~tátním sjednocením českQ..~ 

i~~ým překonával historickf program státoprávní, který hleděl jen k zemím 

české koruny a na němž i nyní ulpívaly některé konservativnější hlavy v české 

politice a společnosti. 

V české politice domácí se odtud rozvíjel ~ .. ápas mezi táborem rakous;f?-!~~::a!isti~ 
kým a československo-nezávislostním, mezi hlediskem vnitrorakouským a mezi-
"",,::~.,,- 'T-...----..-.r-.--'"II""""'-::--p----:;-:~ 
národním, pro něž jediným forem k řešení československé otázky:r:o válctP~~~í::.,. 

konference. Tento zápas vyvrcholil V~!~_~}91~kdy šlo o rozhodnutí, mají-li 

se čeští zástupci účastnit prací o reformě rakouské ústavy ve zvláštním výboru 

sněmovním. Tehdy se také jevilo potřebným, aby byl konkretněji vypracován 

program výstavby českého státu a příslušného přetvoření monarchie ve spolek 

států, a ahy se tak květnové deklaraci dostalo plnějšího obsahu a výkladu. O tento 

úkol se pokusili někteří ~I!.iyersit!!í odbQLni~iR[~yn~ státo~,~dečtí, jejichž ela-
-h()_~áty zůstanou zajímavým dokumentem dohy, i když v skutečném politickém 

vývoji a dění se y:e!lJllat!!.iJy nik,.terak. Konstruovaly různým způsobem ústavu 

suverénního státu, utvořeného z historických zemí českých a Slovenska, státu, 

který tvořil ~~mčást ...§Y.aZu li--wolku států pod~ýd! (vedle státu českého, 

resp. československého to měly být ještě státy: r;kou...§ký, maďarský a jihoslovan-

,!ký, po pře polský a rusínský). V čele spolku stál :eano~ník z <lYl1as.:,tie hahsburské 

159 



a spolek představoval ~~!~í ~nii~~!l:ích ___ ~!~J:f!. Nejradikálnější z návrhů stál 

zásadně na stanovisku unie personální ve formě m~:?;j!l_~!g~;lIJL(edeIace, o jejimž 

obsahu se měly suveréniií-ná.r~i(y~~tá~y teprve svobodně dohodnouti. G~ý~tá! 
(autoři užívají vesměs označení český, ač ~ll:!Illlií_ito n~ho i Sl~vensko) byl by 

tedy dědičnou monarchií na moderním základě demokratickém a nazýval by se 

království české, po případě - jak navrhoval jeden autor - ,,~~~E:~_~~!-to,::~~-
.!I,!yská."; jeho panovník by podle téhož návrhu k historickým titulům krále čes

kého, markrabí moravského a vévody slezského dostal ještě titul sloven

,~kéhJl~. kdežto jako společný panovník by měl titul "cj.~~tp(}<1!!~~.~kéJ:lO -~_!~l!:!!!g 
sv~.:z_!!". - Avšak všecky takové proj ekty byly p'_()!!!!~m_:teo:rií-" kterou skutečný běh 

věcí rychle překonával. Na jedné straně bylo zřejmo, že oficielní Rakousko, opí

rající se o hegemonii německo-maďarskou, nemyslí na opravdu pronikavou re

formu ústavní a státoprávní a není jí vůbec schopno, a na druhé straně česká poli

tika se radikalisovala a ~evolucionovala ve směru a duchu ,P:~tirl:l.~~:t:I,-~~~_~_()_ o<!

:pQj~",g;_ahrani~~=- v neposlední řadě též Jdivem vůdců, kteří po amnestii vyšli 

z' rakouského kriminálu. Program květnové deklarace;~terý jednak zachovávJ 
--" ..... ,,~=,,-"-.,._._"".- - ""'"'--
českému státu německé kraje pohraniční a jednak trhal Slovensko od státu uher-

ského, byl neuskutečnitelný v rámci habsburské monarchie. Oficielní česká poli

tika po půl roce tento rámec zjevně překračuje a deklaraci 

t, ,zv. g~~o sněmu čes~ých zemí v Praze \~~~Jedlla.r.1918. 
Šlo tehdy o to, aby u příležitosti brestlitevského jednání o "Separátní mír s Ruskem, 

v němž se listopadovou revolucí dostali k moci ~~~_~_~vici, _byla rakousko-uherskému 

ministru zahraničních věcí hr. ~er~ínS;t~.E...a legi!!mace mluvit ~ j ednat z~~ 
r.Q.d.y--f!§~!l jmenovitě za národ Tento národ se totiž přihlašoval ústy svých 

politických představitelů ~ revol~č?:~_~~~&Q~kl:LC!_!!,- jak jiv roz· 
pravách brestských zastávali mluvčí sovětského Ruskii'pFOt'ijeJiiátelům císařského 
Německa a Rakousko- Uherska -k zásadě, že národové mají svobodnou volbou roz

hodnout o svém životě a usnést se, chtějí-li vybudovat stát samostatný či tvořit 

státní celek ve spolku s národy jinými. V duchu této převratné zásady vyhlašují čeští 
",~"Ii"",!""'1t~ 

poslanci za ~~ave~p-árod_~_ v!_"!.§!~~~il;",:,:c~y'~chP':!!lf,-p~gQI?:!A~, 
demokratický, sociálně spravedlivý i na rovnosti všeho svého občanstva vybudo

vaný", stát, který národ vytvoří "v hranicích historických zemí a sídel svých 

a své větve slovenské". V deklaraci se mluví o "svobodné soutěži s jinými národy ... 
svobodnými", o touze "přispěti k novému velkému rozvoji lidstva, založenému 

na volnosti a bratrství'", a reklamuje se pro národ ,~á volnost obhájiti svýclL 

na mírovém za to zde neníjiž ~i~!.?_~~~_~~taré řM~ii. Česká 
e zde již pojata důsledně a rozhodně i!ko otáz~ mezin,,~!~ nikoli ra-

kouská, a národní stát je zde chápán jako st~_!...pl~ nezávislý. A tak ,,1~klar~~~ 

(! ~lová" znamenala na jedné straně ~pověď rakousko-habsburského společe1!: 
-, d h ' v v 'hl' vk k f v íl' b k'" I h' v ... stvl_a na ru e strane pn as u.., ronte a c 1 osvo ozens e :r~:Y~ 11~2_ez~:ra,!l!c~,,-
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Odtud až do konce války a do převratu pohybuje se česká politika doma důsledně 

na této revoluční koleji a čas od času manifestuje stále rozhodněji a otevřeněji svůj 

osvobozenský cíl. Tak v ~~~~~~_:.~3~ dubna 1'.1918, která v mohut-
ném závěru apostrofuj~ československý národ jako národ "svobodný ve vlastech 

svých a ve velké bratrské rodině ~~!.~dů svět~"; tak v společné Eražské prokla- , , 

ma~ů utiskovaných n~odŮra~~~~ 17. května: podle níž JeriE; 
iepší budoucnost těchto národů bude založena a trvale zabezpečena "v pevných 

základech světové demokracie, v opravdové a svrchované lidovládě v národech 

a ve všeobecném svazku národů, autoritou rozhodčí moci nadaném"; stejně se vy

jadřují české tužby a cíle v projevu, jímž l~_. července oznamoval své ustavení 

~~E?~n~_til:>or ~~~_~Q~Q:Y~!l'§'~--Ý., napříště vla~ní tlumočník a vykon~vatel národní 

v~le, 
A jako se v těchto historických aktech české politiky vyjadřovalo její revolučně 

osvobozenské hledisko positivně, tak se neméně výrazně projevilo i záporem a od

porem vůči pozdním a nešťastným pokusům Vídně o záchranu monarchie a dy

nastie ústavní i státoprávní přestavbou staré říše. Stalo se tak v resoluci Nár. vi: 

boru a Čes. sya.~_u pOBlanec.k.éh!Lz ~ září, kde se pravilo jasně a lapidárně, že ,~ 
ž'ádáme, toho nám vídeňské vl~-~kdy nedají a dáti nemohou", a ()pětovně v pro

~Úšení_~Nár. výbo~~ _~_12_~_~jna, které bylo o.dp.~vědí na manifest císaře!<-arl~_~ ~e,-.
wan~~~ciiiše~~_!_?~~~íj_~a); -tu se protestovalo proti "nejnovějšímu pokusu roztr1i:' 

) nouti jednotu národa československého a ohroziti jednotu a nedílnost zemí čes
kých", tu se pr~hlašovalo na jedné straně, že "s Vídní není pro český národ žád

ného jednání o jeho budoucnosti", protože česká otázka se stala !l!.ázk~~.,_:r,n~zi!!á-

~ní a bude řešena sE.0lečně se všemi otázk;;i světovými, kdežto na druhé straitě 
se již výslovně kladl důraz na souhlas :p:1ezinárodně uznávané~ár~<!~::epre~_en~ace 

zahraniční a dorozumění s ní, tu se konečně znovu vyhlašovalo, že "není pro nás 
-H=-·iii·"~·"'·'"· --' - Rl ~ ;;;.-

jiného řešení otázky č~ské nežli I,!aprostá státní samostatnost a neodvislost vlastí. 

če§koslovenských" " 
Tak mluvila Praha, netušíc, že stojí přímo na prahu státního převratu. Po necelých 

10 dnech - v sl!,vný den 28. října !j?18,,- zvěstuje Národní výbor lidu českoslo

venskému, co tento lid s.{m právě prožíval i uskutečňoval na pražských ulicích: 

"Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne 

v řadu samostatných kulturních států světa". A zároveň v prvním zákonu nově 

zrozeného státu činí Národní výbor první a nejdůležitější opatření jako vykona

vatel státní svrchovanosti. 

Pokud jde o příští vnitřní a vněj.ší podobu nového státu, Ervní zákon říkal málo. 

U stanovoval v prvním svém článku, že "s~átníJo~mu č~skosloven8kého státu určí ~ 
Národní shromáždění ve srozumění s československou Národní radou v Paříži jako f 
~""'~" e>_> ~ /,' _ ~." -< > ,_·~~~~ •• ,_.~~~~,_,~~,~_=~"~·>~~~_,~",,,,~,_,~w~ .. ~, .. ~,~~~~~.'" 

"or~ánové jednomyslné vůle národa". Toto ustanovení bylo zcela převzato z ela-

borátu, který byl v .posledním roce války již delší dobu připravován v důvěrném 
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kruhu českých politiků, který byl q.okončen teprve v polovici října a jehož hlav-

ním autorem byl Ferd. Pantůček~Zd~-;;bud~~cí~á~dní stát nazýval ~J-!š~ 
~eská~ a hlavou této říše se činil "prozatímní státní president" (se čtyřmi náměst

ky) až do doby, kdy bude zvolena nová hlava státu podle konečné ústavy, na níž 

se usnese Národní shromáždění. Výslovně o republice se tehdy nemluvilo ani v při

praveném návrhu, ani v zákonu, nýbrž se odkazovalo teprve :IJJ!_~Q,~~~~_U:'_l:lf!žskQJL 

v~~_~k()s1nr~~kou, jejíž eventuelní úmluvy a závazky měly být respekto

vány. Qyšem za hranicemi - jak si dále připomeneme - již padlo r~()AJ.!u!lP~~ 

r:~:':l1>liku ~prohIáš~ nezávislosti.Ll8.. _!it~-~y jestliže pr\ní zákon pražský z 28. 
HJna'nehYri;kto-~;Čitý:~iz~~t~--vy~;ěti~~pochyhně též ~ktickÝ_1!!!í)bledy na 

dos~ní s~~u moc státní, která neměla hýt přímo provokována k odporu. Ve ---__ =~_ o • 

skutečnosti ovšem pražská ulice 28. října se již projevovala otevřeně repuhlikánsky 

a dva týdny předtím,.J4. ,říj na, za demonstrační všeohecné stávky proti vyvážení 

životních nezhytností z českých zemí, ~ocialistická rada vydala "proklamaci všeho 
~ ... -~.,--~-~_.,~,,-

pracujícího lidu v národě československém", v níž se čtlo: "Z nezlomné vůle vlastní 

a za sankce všeho demokratického světa prohlašujeme, že stojíme tu dnes jako vy

konavatelé nové státní svrchovanosti, iako ohčané svohodné repuhliky českoslo

venské". 
_.~ 

Konečně o státní formě československého státu hylo vskutku i na domácí straně 

rozhodnuto dříve, nežli se sešlo Nár. shromáždění, nehoť teprve toto 

máždění, nýhrž Národní výhor sám se o věci dohodl s pařížskou Národní radou a 

tuto dohodu potom uvedl ve skutek. Stalo se tak v ~nech říjnj)vých na 

~_e:p,~y~~~žské dclegaee N 4L-_poru a O[S,.Yť!~u českýcl;u!9slanců" ve
d~né ?r: K~ s ministrem zahraničních věcí v prozatímní československé 

~~~~_~~~a~~~~~,~r. B~ešen:. V písemném prohlášení představitelů národa z do
mova, daném )31. řjj.llib_se jednak s,chvalovala vešk~rá politika a vojensko-diplo

matická činnost i všecky závazky~ár. rady z~raniČní a jednak se slavnostně pro

hlašovalo, že československý národ" rovždy zlomil všecky svazky s Vídní a Bu..da"""'/' '" --~-~-,- ;, '. 

peští" a že "není a n,ehude nikd iiž žádného zku m~~zj míro m a d stil 
.. """,,,.. 'J'f,",':'::;;:=~~,_"=,,,=.~ ~- _::::-- ~"' . __ ~~-==o~~ ____ ...."". __ ~~_o<~~~ 

J:!a~~". Zároveň pak hylo v poradá?h vyjasněno a dohodnuto, že nový ná-

rodní stát československý může a má být _!~;g.hli~ a že vůdce osvohozenského_ 

hoje, prof. ,T._p. M~, hude j~_!"rp I!:v:Jt~~~p_~esidentem~ také hylo ujednáno 
utvoření RIXuf rl~~ ohou I!rozatímních revohičních vlád, zahraniční 
a domácí:-Proto také již ~árod~?:r_ v ,.Jlrozatímní Ústal?ii, kterou-v~~l \3. 
~ den před první sc~ůzí Ná:r~~áždě!!! - ustanovil, že hlavou státu 

Je .. ' Gent republiky volený Nár. shromážděním. 
~...:::-~--~-"..;=----......",..::---~.~ ... _---. _ .. _-~.,.-._--._,.~ 
. Den nato, \4.~,,~~~t~_~.~_l.!-Y první schůzi Nár. shromáždění hyl pak vskutku~,~v~!~;n 
R.Lyní presidentT. S.~asary:k1 když hyl předtím předseda Nár. výhoru tr. Kra-=

Elář slavnostně vyhlásil, ž.e "v~~ I!0uta, která nás vázala k dynastii hahshur

~~~:!.~!:rinsk~, jS4?u_přervána~ ... ~ynastie ztratila všechna práva na trůn český a 
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my svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát československý jest ...!vo})Odno~ 
~eskoslovenskou repuhlikou". 
Tak se na domácí půdě postupně vytvářela a nakonec i uskutečňovala idea národ-

ního státu, státu československého, zcela nezávislého a republikánského. 

Státem Čechů i Slováků, spojením historických zemí českých a Slovenska hyl -jak 

jsme viděli - projektovaný stát od počátku a ve všech hlavních koncep-

c í ch. Jest to fakt tím významněj ší, že všecky ty národně státní proj ekty a programy 

byly dílem a projevem - projevem v posledních letech války ~f~~_a veř_~~~.L2~ 
~ř.~ným, h~ slav~ostním - r.?!~ic~~ .. _~~~hr_~ vůle_ čes k_~. N ehoť nepoměrně těžší 
podmínky, v nichž žila za ~álky v -ghr~~p: __ s!?y~~~~_~~~~~~ašeh? __ ~~:ro~~_ hyl~ 
příčinou, že s této strany se myšlenka československého státu mohla uplatnovatl 

značně později i nesměleji. Veřejně hylo na Slovensku manifestováno po prvé pro 

národní jednotu československou a pro osvohození Slovenska 
1918 na lidovém shromáždění v.Liptovském Sv. Mikuláši, které ve své resoluci žá

d~i~tezpodmienečné uzna~~civa sehau;ČenTa všetký~h národ ov, melen za hra-
" . 

nicami našej monarchie, ale i národov Rakúsko- Uhorska, teda i uhorskej vetvI 

československého kmeňa". Předtím i potom hyli ovšem ve styku s politickými 
vůdci českými v Praze i ve Vídni jednotliví vynikající představitelé národního ži

vota a hnutí slovenského, kteří se přičiňovali o to, ahy slovenské osvohození bylo 

pojato a důsledně uplatněno v osvohozenském programu čes~~m a k:eř~ p:ř~~r~v~: 
vaH nový pořádek věcí ve své domovině. V Praze 8e~,!~v~~_~rene pr.~_~l,~~.~~ 
!t0svohozovacímu zápasu národnímu ~!I v~kého hásní~~~~slava o d!:y'.~~ 
~1n.:!S4~oste~]>~ur.1918~Vrcholné slovo slovenskeho usill o~voho~enec-
kého hylo pak proneseno v_ dekla:!:~i_~.~~~~_~~~~:~~ rady -y .. ,!!!~~s~em -~. 
Martině 30. řili!.~l8..::-tedy dva dny po pražském převratu, avsa ez Jeho v IVU 
~hl~ na něj, protože zpráva o událostech v Čechách ještě tehdy nepro

nikla k martinskému shromáždění; zde se prohlašovalo, že "slovenský národ k 
čiartka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česk~:slove~kéh~~" a že 
~.~ 

pro tento českoslo'Venský národ žádají i zástupcové slovenští ,,~eohmedzené samo· 

určovacie právo na základe úplnej neodvislosti". r:t:ímto projevem se tedy ..§.!.~y~~. 
~o přihlásilo k,re~uční idei nez!vislé~.~.~!!i~~~13~g~Q-Y~:I!.~k~bo. 
p~k~~lnou státní ~ezá vislost, byla s počátku -jak jsme ukázali-

jen v revolučním programu Masarykově a jeho spolupracovníků i následovníků, 
Vedle tohoto programu a proti němu stál jednak ~~uhý _pro~ousktj::ogram: 
program slovanské či ,::_~!.~oru~ké leg&!~cJl Y_~rl~!LRom~.ClYd,sledovaný .~ K~~ 
y:tářem a ~.o kruhe~, jednak n~5~E~~0~13~Ý_P!5>.g~~_~~f~~~ra~_~~odunajské se 
-zach~ dosavadní d~~~~ie_~l:l~~~~!~~j, Tyto možnosti a plány se ukázaly 
nemožnými a zůstal jen Masarykův program nezávislostní, na němž se nak~nec -- -

sjednotil celý národ bojující za svohodu. 
Konečně důsledně demokratická a republikánská forma československého 
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státu objevila se jako reální a obecně žádoucÍ řešení teprve ~J:uské revoluci a zasa

~ení ~é zámořské republiky do války. Tehdy na jedné straně byl nadohro pohřhen 

plán ruské dynastie v monarchických Čechách: - plán poměrně u nás nejpopulár

nějšÍ v prvních letech války - a tehdy na druhé straně vítězný pochod revoluční 

demokracie připravoval i vytvářel novou Evropu a posiloval na všech stranách 

.wyšlenku repuhlikáns~ou. 

Krátce: sj~dnocené, nezávislé a republikánské Československo rodilo se jako legi

timní dítě světové revoluce, v niž se měnila světová válka - revoluce národnostní 

demokratické a sociální, která pokračovala v díle velké revoluce francouzsk~ 
i všech potomních revolUCÍ v Evropě XIX. století a která toto revoluční dílo 

dokonávala zejména v Evropě střední a východní. 

V nezlomné a blouznivé víře ve vítězství spravedlivé své věci sílila 
národ myšlenka, že ve svém utrpení není opuštěn a že šťastnější II 
svobodná část jeho silou ducha i zbraní bije se za jeho osvobození. 
Na širých pláních ruských, na zpustošených nivách severní Francie 
i v horách italských vlaje československý prapor nad hlavf!:T!!:~J!r,ff:!nů, 
kteří, pohrdajíce smrtí, kladolt ~ denii~~životj-sv[za svobodu národa, 
pokrývajíce sebe nesmrtelnou slávou a získávajíce si nehynoucí 
vděčnost celého národa. Se zatajeným dechem čtou statisícové doma 
o osudu svého vojska, rodinys pýcho~ll:.1I,l4§.(se~s:tnům,. kteří boj!!:jí 
R~·iIce}l{()s.!~tié1ffijýTfl,{prciPQr.xťide~návr!l.!uvf!ěz!,,j~lt~!3lri~~~TL~_~~ 
národním svátkem, o němž pokoZem po staretI, budou vypravett. 
Ale nemenší vděčností zavázán jest celý národ i těm svým synům, 
kteří zbraněmi ducha vybojovali malému národu místo na meziná
rodním dějišti světovém, kteří, opustivše dobrovolně vlast i rodiny, 
nelekajíce se osobních strádání a odříkání, přemáhajíce neporozumě
ní a neznalosti, vnukli a vnutili světu přesvědčení, že má mravní 
povinnost vrátiti svobodu národu, který dovedl ve svých největších 
dobách krváceti za volnost víry a svoboqu mínění. 
Jména Tomáše G. ]ýIasaryka, Milana Stefánika a Edvarda Beneše 
i všech jejich druhů a pomocníků, jež tuto vyjmenovati nelze, píše 
vděčný národ ve svá srdce a dějiny kovovým písmem zaznamenávají 
je na nejslavnějších listech historie národa. 

II. Za hranicemi 

Dr. Karel Kramář a Václav Klofáč za Národní výbor 
československý v Praze, Frant. Staněk, Gustav Habr
man a Ant. Kalina za Český svaz poslanecký a dr. Pře
mysl Šá",:-al v prohlášení daném ministru dru Ed. Be= 
nešovi v ~~ dne 31. října 19~~ 

Obdobu a ohlas rozdílných názorů a představ o podobě budoucí samostatnosti, 

jaké se projevily v počátcích války doma, nacházíme i v počínajícím protirakous

kém hnutí českých a slovenských kolonií za hranicemi, třehaže politické tužby a 

programy nej sou zde tak jasné a určité, tak promyšlené a uvědomělé. Mělo na ně 
ovšem rozhodující vliv národní a politické prostředí, v němž naši krajané v cizině 
žili. Na evropském západě - ve Francii, Anglii, Švýcarsku - neho v Americe byli 

pochopitelně pod vlivem jiných politických ideí a vzorů nežli v Rusku. Také sociál

ní struktura kolonií přicházela v té věci ke slovu: naši socialističtí dělE-íci z evrop-./" ,,~~.. .. ~.~~._._~._~ .•..• _. 

ského západu mohli mít o příštím státě československém jinou představu než naši 

~ám~sedlíci na Rusi a pod. 
V Rusku, kde ze všech válčících zemí hyly české kolonie nejsilnější a kde i z jiných 

>----- ~~------------~~--~-
příčin se mohlo n~e protir~kouské hnutí ~~2~!()~y!~outi, projevily se naznačené 
p~ové giference nejpatrněji. Stalo se tak hned na prvním sjezdu zástupců 

československých kolonií (mo~.~ygké, pet:r;.Q!:t:r:§Ldské, kii~y_ské a va.da.Yské), který 
se konal v j?olovici září r.1914 v Petrohradě a jehož předním úkolem podle o:ficielnÍ 

zprávy bylo také: "vypracovat pamětní spis s odůvodněním nároků na znovuzří
zení samostatného království Českého, aby se splnila odvěká tužba celého národa, 
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aby na královském hradě na Hradčanech zasednul ~es~i,~~ál, ~~!~!:l,,?Y§l!!ýl!i§!9. 
rickou korunou svatováclavskou." Osvobozené Slovensko mělo ovšem rovněž 
---------------_._~---......... ._-----" " 

vejíti do tohoto království a jeho autonomní částí se měla stát ,LQ.];W.jí LJlŽke. Stejný 

cíl byl vyjádřen i v pamětním spise o československé otázce (z pera Jiřího Klecan

<lYJ, který v druhé :pjtli sr.ll.na podal Český výpomocný spolek V:. Pet~~~ ruské 

, ministerské radě a v němž byl tlumočen "posvátný sen českého národa, kterým jest 

samostatnost českého státu, dosažitelná toliko pomocí ruškého'Gosudara Imperá

tora, Jeho vlády i velikého ruského národa." 
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Kdo bude českým králem a jaký bude poměr obnoveného království k Rusku, 

o tom již jednoty mezi sjezdovými delegáty nebylo. ,M2S~~vští (Koníček a Tuček) 

trvali na tom, aby v memorandu, které mělo být podáno carovi ve zvláštní audien

ci, byla vyjádřena tužba českého národa stejně, jako ji tlumočila první česká depu

tace ruskému Veličenstvu před měsícem v plOskevském Kremlu: "Kéž zazáří svo-
~---

bodná a nezávislá ~una sv. VáclaY!l~Es(;í<::~}i:():u~r romanov_~.~!" Byla to 
formule hodně mlhavá, spíše řečnická metafora nežli politický program. Přání, aby 

jedna koruna zářila v paprscích jiné koruny, byl státoprávní a mezinárodně poli

tický program stejně originální jako záhadný; při tom se ovšem zároveň mluvilo 

o české koruně jako svobodné a nezávislé. Pro autory znamenal - zdá se - cito

vaný obrat při nejmenším přání, aby svatováclavská koruna zdobila hlavu ně. 
kterého Romanovce, ba ještě spíše, aby země české vešly do svazku říše 

romanovské. Protože se tomu mohlo nebo mělo rozumět takto, vznikla proti mos

~evské ll!.et~tf9ře op osice zejména se strany ~il.!:t:Q . .h;rads~ý.(51t a V a!:.~":l_y~ti~h, kteří 
myslili buď zásadně nl!_pl.ně_ .. §Jt:g:LQ§tRt~_§t:.U, anebo nechtěli, aby se jakýmkoli 

způsobem již nyní prejudikovalo v otázce postavení a formy československého -

státu i jeho dynastie, protože o tom měl rozhodnout, až přijde čas, národ doma ') .,....,.--w' __ ._ .....•.•. ~_ 

~!~:..,Nicméně zásluhou, či spíše úkladem moskevských delegátů se vskutku po-

věstná věta dostala do WemJ~_m!!.dlb._2deV'~daného __ carovi 17. září, a v oslovení, 

které přednesl mluvčí deputace, se mluvilo o dokonč;;í "díla osvobození a sjedno

cení všech Slovanů." Lze tedy asi říci, že autoři moskevské formule měli blízko 

k plánu a stanovisku Kramářovu a že jejich oponenti se přibližovali více nebo 

méně programu a nazírání Masarykovu, jak jsme je.-- poznali - ovšem většinou 

bez jeho ostře kritického a skeptického postoje Ji:' příliš intim~í kombinaci rusko
české vůbec.'-

Chceme-li poznat, pokud byly reálné projekty, které směřovaly k řešení české 

otázky v ruském rámci, a jaké měly vyhlídky na úspěch, můžeme je konfrontovat 

s některými známými skutečnostmi :liž z toku 19.-14.. Tak o Kramářově projektu 

"slovanské říše", jenž zůstal veřejnosti neznámý, poznamenal již :p.ský d!.pIo:rl:l?J:~ 

který jej posílal ministru Sazono:,u, že je "~2sti fantastic~". §.azonov_ sám pak 

v rozhovoru s deputací ruských Cechů uPIostř~áří prozradil, že mu není proti 

mysli plán poválečného ,,~~~:~~?-J!.!!k~ka", v němž by zustaly autonomní Čechy 

vedle Uher a německých zemí rakouských, a zároveň vyslovoval ~chybno.s.t, že 

by bylo možné a vhodné }ly,~sti_Ll!§kou dynastii na český trůn. Konečně sám car se 

ptal při qy.di~~L!'JJských Čechů v Carském Sele, zda by československý stát měl 
společnou hranici s Ruskem - doklad to, že mu pojetí tohoto státu v rámec jeho 

říše nepřišlo vůbec na mysl. Je tedy patrno, jak některé<čes~_ol!!-J?i~~.~e a t'?E-Ě-J7, 
pokud šlo o poměr k Rusku, byly zprvu dokonce ,c~E~_!"~j!í než car a rusofilš_t~jší_~ 
romanovsky dynasti~těj ší .!lež._!usli:.i. ]liinistr zahraničí. S podobnou zkušeností se 

ostatně setkáme i později. 
Znovu formuloval válečný a revoluční program československých kolonií v Rusku 

jejich ill'uh.)l._~_konaný v prY1!Lp~~loviciJ.~!ezna 1'.1915, který byl ustavujícím 

sjezdem ~~!!~:U ~~~~OS~?~~_~~~í~_~~kŮ....!l_~_Rll§i, napříště vedoucího a ústředního 
orgánu tamní naší akce osvobozenské. Stalo se tak dosti širokou a volnou formou, 

která připouštěla různá konkretní řešení a která zej ména výslovně a j asně zůsta~ 

vovala určitějŠÍ, rozhodné a 1f~!?-ečné ~lovQ. národu doml!- V přijatém prohlášení se 

totiž především vyslovovala naděje, že "b:řzypřijde čas, kdy československý gene

rální sněm, jako jediný představitel vůle československého národa, bude moci pta

covati na ústrojstvu svého státu'" a o tomto státu se pravilo: "Samostatný česko'" 
slovenský stát, ~ jehož čele musí stanouti ~_~!~Y}ln~-,- může se udržeti jen 
v plné svornosti s . s Ruskem, svým to 

veli~~ ochráncem." Konečně se projevovalo přesvědčení, že osvobozený národ 

československý "ukáže se býti věrným spojencem svého osvoboditele - Ruska." 

Vytyčuje se tu tedy jako cíl "~! __ ~~!l.!~~~":l!P.J"_ a v souhlase s tím se mluví r~ 
~ojenec~_.=.-:illl!.ske!!!i a mluví se tu dále o králi slovanském, 

nikoli výslovně ruském, patrně v předpokladu, že by bylo možné také jiné řešení, 

na př. volba dynastie jihoslovanské, resp. srbské . 
N a ~PJ:tg.~ __ a....Y...Al!l~l:Lce se od počátku myslilo většinou n"-,,l;L.n.p!ngJL.sa~~_s_tatn~§.t 
a někde se dokonce velmi záhy ozvalo i slovo republika; než absolutních ruso

filů, ba carofilů nechybělo ani mezi k;raja;ý z N~vého světa. V celku však převlá
dalo"mínění, že je věcí národa doma -'- či jak se říkalo v Americe: ~~~:r_~"_~i -
rozhodnout o formě svého samostatného života. V posledních dnech ledna a 

v prvních dnech února . .sg konal v Paří~i první sjezd Čechů a Slováků, sjezd neúpl

ný a nezdařený, který se pokusil bez úspěchu vytvořit společný a jednotný orgán 

protirakouského odboje zahraničního v t. zv. "Národní radě obcí česko-sloven
ských." V prohlášení sjezdu, které - jak se praví hned v záhlaví - bylo navrženo 

4~1~~!y_~nglic~j:~j, doplněno a jednohlasně schváleno, čteme na konci tuto pro

gramovou i praktickou direktivu: "Ústava Českého státu, sestávajícího ze všech 

zemí Českých a Slovenska, budiž zbudována na nejsvobodnějších zásadách podle 

vzoru anglického neb francouzského, o čemž nechť rozhodnou naši krajané ve 

vlasti sami, ve chvíli, kdy i jim bude možno veřejně své přání projeviti." Jestliže 

se zde zřetelně uplatnilo s~ýšlení krajanů-západníků, znamenáme v zároveň vy-
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daném "Poslání na Slovensko" duševní autorství hlavního představitele tehdejší 

"Národní rady" S:y~-:;:~Q!!!~ého, stejně horlivého jak~!!~ujasněného Yie

!?IC!~~carofil~"y "Poslání" apostrofovaIi Čechové Slováky mimo jiné i tímto 

programovým návrhem: "V bratrské shodě,ruČ;-;-;;~pi~~~;;~osprávu Slovenského 

kraje s vlastním sněmem slovenským v starodávnéJ',,~_lY~!.t~n~rojl~~ý vybudo

vati chce s Tebou, národe slovenský, nezávislé soustátí československé. Říše velko

moravská, v níž druhdy šťastně spolu žila plemena moravská (česká, slovenská, 

lužická ijiná) -od Šumavy až k Tatrám, od lužických niv až po Dunaj -budiž opět 
společnou naší vlastí a mocnou stráží Slovanstva na západě!" 

S příchodem ~~;G:~_l\{~~~!y_ka za hranice uplatňoval se stále rozhodněji a jedno

značněji i je~oůrčitý a promyšlený Er(lgr~!!Lg~<;ela nezávislého státu Čes]ms]oven

~k~!t~~ s n~píž odešel již z domova, a ~o nejprve-';Č~~kÝch~iích na evropsk~ 
západě a .potom v celém našem osvobozenském hnutí v Evropě i v Americe. Masa

ryk od 'počátku do konce války na tomto programu ;g.ic_p..Qd-.§latn,~]:lJ;'Lneměnil, mo-

difikuje jej toliko v jednotlivostech, avšak vyklád~i a zdůvodňoval jej se stále 

" "širším zřetelem k celkové reorganisaci poválečného světa. Tak v anglickém memo

randu "T!~~vi§!tJ~ec~y'~, které napsal za svého 19n9i!!§.kéhQ_~!i~,~flu z_q!uhépi!,lťJ'-"-"'\ 
l~{~du~~~~~_,PE~~!J~oIQYi~~ Jyětna!~!Q15_, zasadil Masaryk český problém d~ -;ámc"; 

mezinárodní politiky a celé evropské situace a vyložil jej v souvislosti s hlavními 

otázkami, musí Evropa rozřešit v zájmu své lepší budoucnosti. Neboť cílem 

války je přetvoření a obrození Evropy především na základě moderního principu 

národnostního. V oddíle memoranda, věnovaném otázce státní formy a vnitřního 

ustrojení nového, resp. obnoveného státu českého, Masaryk především konstatou 

val, že "Čechy jsou projektovány jakožto ffi-t?,~,_1:!1:~!1,~!~p:i~!~~' a že "~s~~,,r~ 
~~,~ j~!áv~~ několika politiky r2:.dikálními". Pokud jde o ,~ynlW1i4.mohla 
by být podle výkladu Masarykova dosazena dvojím způsobem: "Bud' by spojenci 

~ali některého ze svých princů nebo by mohla být :e.elisoná~i~,rn..ezi Srhskem jl 

~dyby mohl být utvořen ~!~sko-český korid~." A v této souvislosti po

kládá Masaryk za potřebné zdůrazniti, že "Č~_El.kj~liLe ve§.~~~e ru~Jil.skf' a že 

proto ,,:r,:~á dynastie v ja~ék~fQrmě by~~~ejpoEu~nější". V každém pří~ 
padě - ujišťuje Masaryk - čeští politikové si přejí~ aby české království hylo zří
zeno v plné shodě s Ruskem, jehož přání a úmysly budou mít rozhodující vliv. 

l\!asarxk chtěl tlumočit tímto memorandem ~e jenom a ne p~devším své ~sohní 
s!a!!Qvisko, nýbrž názory a přání v~ celku národ.a-. Proto zde také jaksi kon~ 

stitučně a demokraticky podřídil své osobní mínění o nevýhodnosti ruské dynastie 

v Čechách stanovisku, které odpovídalo tehdejšímu smýšlení a cítění většiny jeho 

krajanů. Významné však je, že Masaryk činí zde (jako i stále později) z otázky 

obsazení českého trůnu zásadně - a politicky jistě prozíravě - ?!ázku dohody 

~.~h spojenců, tak jako mu bylo věcí zájmu a pothl,y všech spojenců znovuzříz;. 
ní českého státu vůbec. V tom smyslu mluví obecně o některém princi spojenec-
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kých dynastií a ovšem připouští i možnost jiného slovanského řešení nežli ruského: 

personální unii československo-jihoslovanskou pod srbskou dynastií. O vnitřních, 
ústavních a politických řádech obnoveného státu Masaryk prohlásil stručně, že 

Čechy budou ovšem konstituční a demokratické" a odůvodňoval to jednak odka~ 
" zem na celý historický vývoj a dějinnou úlohu našeho národa, jednak přesvědče-
ním, že Evropa nebude obrozena jen novou úpravou a politikou mezinárodní, 

nýbrž "především činnou podporou svobody a pokroku ve vnitřním životě evrop

ských národů". Nejpodstatnější věcí však bylo, že M.~,~lól:ryk,,!..r~~L!!!l_úpl~é_,~_lól!!!C?~
statnosti če~o národa a státu, prohlašuje významně, že "nejenom Rusku, ale 

fjeh;spojencům nejlépe prospějí silné slovanské státy a národy, a tohoto cíle hude 

nejlépe dosaženo, jestliže tito národové ponesou plnou odpovědnost za svou 

politiku. " 
Asi měsíc před vznikem významného politicky ideového a programového projevu 

českého odboje, jejž jsme právě poznaH, předložil redaktor V~~~!~QhQ~ 
v.Ýlll encům v Sofii jménem politického lffuhu Kramářova rovněž memoran~ 

du~, v němž se politické požadavky a cíle národní formulovaly takto: ,,1. Znovu

zřízení českého státu, do něhož by se vrátily všecky země koruny české, a to jme

novitě: království české, markrabství moravské, vévodství slezské (rakouské 

i pruské), markrabství lužické (Horní i Dolní), Horní Slová~y, 
kteří jsou částí národa českého, a s~verozápadnÍ li!st 12oID~kolls, obývaná 
&~~b,,y. 2. V případě, že by Rakousko- Uhersko bylo zachováno, budiž poměr české
ho státu k Rakousku týž j~or:něr_Uhe:r, to znamená, že v jeho čelo má být 

postaven místokrál se zvláštním ministerstvem a že stát má požívati nejširší auto

nomie, jsa svázán s monarchií habsburskou toliko společnou armádou a obchod-

ními smlouvami". 
V memorandu se tedy - jak patrno - pamatovalo na obě možné eventuality, 

pokud se týká výsledku války, a obě možná řešení české otázky: bez Rakouska 

a na jeho troskách i s Rakouskem a v Rakousku, které by hylo nově přetvořeno. 
Pro první případ však nebyl program sofijského memoranda pravým výrazem 

představ a přání pražského kruhu Kramářova, jak byly opětovně tlumočeny 
jednak ve vzkazech Rusovi Svatkovskému do Švýcarska, jednak Vladimíru Sísovi 

do Sofie. Z těch totiž vysvítá zcela jasně a určitě, že~,:,.J~::!~:I?.-!L~J~];!i) kruh byli 

E!~~~tnL~~]llos1;atnosti č~_s~~,g§ký.~h,~,emí a že před ní dávali před
nost vnitřně autonomnímu státu vrámci Ru~~ po případě v rámci slovanské 

--- ----""" - - -~~~*~._=~---"'~ 

veleříš~~-toj;;t f~d~r~~~,_~!~~~~s~ý,~4.J1tát'Ji-pod~Q.ením Ruska a pod vládou nebo 
náčelnictvím ruské-'dynast,~~~ Jestliže se v memorandu nerozvíj el přímo a otevřeně 
tento plán, nýb;i'~~-iidal samostatný stát podobně jako v memorandech Masa

rykových, dělo se tak jenom z důvodů taktických, to jest z ohledu na západní spo

jence Ruska, zejména Anglii; tímto postupem se pak prakticky dávalo za pravdu 

orientaci M.asary~~,~ který od počátku pamatoval při řešení české otázky na hle-
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diska, zájmy a podporu západoevropských mocností a stavěl se proti jednostran
nému řešení rusofilskému a slavofilskému. 

Značný a příznačný rozdíl mezi oběma projekty byl ve věci území, rozlohy, hranic 

obnoveného státu. Mladočeský kruh se nyní již nespokojoval s územím, které 

tvořilo součást rakousko-uherské monarchie, nýbrž zahrnoval do českého státu 

:aké ~~~~:::~t~Eé ~j.Q~J~"p~LE:~~ely~~~n~ č~~ké, ale tvořily již od staletí sou
cást říše německé: český stát měl opět nabýti podoby a rozlohy, jakou měl středo
věký stát český 09do1?y~Kl!!:l<!. IV. až do třicetileté. Dvojí mapa českého 
státu byla vskutku ilustrací a důsledkem dvojí představy a naděje, hledíc k vý

sledku války, a dvojího nazírání, pokud šlo o mezinárodní postavení a politiku 

Čech. Mladočeský projekt předpokládal ;.?zhodné vítězst~yL!i~~ka, spoléhal na 
ryze mocenské řešení českého problému, představoval program jakéhosi českého 

imperialismu. Tento program však měl velkou slabinu s hlediska jak zahraničně, 
tak vnitřně politického: jeho provedení - nehledíc k otázce, zda by je přijali zá
padní spojenci - by bylo trvalou říše německé a 

zdrojem n.~s"~ír"~ý~~ol?"~J~!:':l:",:?:J:~!!L'protože český stát zatěžovalo 1Íz~mÍ,:IIl_a živlem 

n~~~_~~Lm~~~~!~ ~~y, že se jeho Č~~E?~?S~j~~.~tá,yála..-pochybnou. Naproti to~~M~~ 
saryk, jehoŽ"maximalismus směřoval ~._:IIl~~i:IIl!!._saJ:rlO§tat!lQ~ti, zatím co mlado

český usiloval o formuloval český program s realistič
tějším a rozvážnějším zřetelem nejenom k názorům a ~ájmům západních spojenců, 
nýbrž také a hlavně k si.!."ilaci našeho národa a budoucího státu uprostřed Evropy, 

k našim dohře rozpoznaným potřehám, zájmům a životním imperativům. vývoj 

věcí potom -j ak víme - nesplnil předpokladů Kramářova programu a ospravedlnil 
plně hlediska a cíle Masarykovy. , 

Pokud šlo o druhou eventualitu, o minimální nehókompromisní program české sa

mostatnosti při zachování habsburské monarchie, byl v podstatě týž jako pro

gram národní samostatnosti v rámci ruském: třeba jenom napsati místo Ruska _ 

Rakousko, místo Jg:~.l~t:Q.a:t:a - k..!!~-císaře a zaměniti za místokrále-romanov

ského velkoknížete - mí~_áJ~:.hahsb~éh~()_ arc.Dgtížete; neboť osvohozenský 

program mladočeského kruhu lze názorně označit jakožto přesazení českých zemí 

z rakouského do ruského svazku - svazku v obou případech stejně konstruova

ného. - Problém dynastie v tomto případě vůbec neexistoval: byl rozřešen předem 
pro obě eventuality. A pro republiku tu nezbývalo místa ani v teorii. ,,~bIika 
p.aprosto vyloučena" - pravilo se kategoricky v jednom z pražských vzkazÍI~-;':
fijskému důvěrníku a zprostředkovateli. - A připouštěl-li Masaryk možnost perso

nální unie mezi Čechami a velkým Srhskem, z Kra.mářD.Y..a. kruhu vyšly náznaky 

o ,;l~.žšÍm2!Y.!:.u._lÍ.~taYni..I!L se Slovinskerp, eventuálně o státu česko-slovinském" 
který hy ~~há_m zaji~ :e.řístup k m~ři; tato komhi~; ovšem~~í o tom: 

že v českých kruzích nebylo ještě všude plné porozumění pro otázku národního a 
stá tního sj~p oc.e.nLjili.oslova nského. 

Na jaře a v ~~:.!~l~e válečná situace "na ~::Ý~Ě:?dě změnila bolestni.J!r5L Čecg.y. 
Porážky Ru;ů mohly také nasvědčovat tomu, že "ruská přání a plány" ne

budou tak rozhodující, jak se mohlo zdát s počátku války. Masaryk počítá s vět

ším vliY~m_ Francie, počítá již více s ~o!~~~tí české republiky a mluví pro ni. Je 

to patrno z francouzského ~~1!1~.a,J.".-l9l6, nadepsaného osudovou 

otázkou: "Pangermánská Střední Evropa nebo ~!Yislé Čechy?" Dokazuje zde, 

že proti Střední Evropě pangermánské musí spojenci zřídit střední Evropu svo

bodnou, že ~~chy s Polske~_a Velkým Srhs~ utvořípfirozenou hráz proti am

bicím všeněmeckého Pruska. Uvažuje při tom o možných formách nezávislého 

státu českého a když byl zopakoval různé kombinace, jež se naskytají při řešení 
panovnické otázky v českém státě, který by byl založen na principu monarchic

kém [a) ruská dynastie by byla nejpopulárnější, b) bylo by možno zvoliti knížete 

z jiné země spoj enecké - Anglie, ltalie, c) personální unie s Velkým Srbskem], 

připojuje významný odstavec: "Z,ku~~!l0~!~ cizími_~'ynastiemi a s ~~hou, jakou 
hrají ci~~rincezny nejenom v Rumunsku, v Recku, v Bulharsku, v Alhanii, ale 

i na Černé Hoře, !l:~ní 1ilili~_lákg,~~ Proto se čím dál,!!!!!.:C~2_~~až_~1~~?2:ep~Ji: 
kánsk~,!!!..!.e.žim~ehož se s počátku dožadovali radikálové. V tomto případě 
by F"!.~E:eie měla rozhodující úlohu. Ostatně utvoření českého státu je možné jen za 

po~oci spojenců." Memorandum se vrací k věci ještě znovu v odstavci, který jedná 

o poměru Čech k Francii. Prohlašuje se tu především, že vž~yekY1!,e
jenom slavofilské, ale i frankofilské", že na ideí ch francouzské revoluce Palacký 
;;hl&d.J'-;;áva č-;;kéh~~á~~d~'~~árodů vůbec, a uzavírá se: "Zřízení české repu

bliky by vyžadovalo podpory Francie. Než Čechy a Francie spolu nesousedí a užší 

spojení mezi oběma národy by nutně vyžadovalo zvláštních formulí právních a 

konstitučních. Bylo hy možno pomýšlet na svazek poněkud analogický tomu, 

jaký poutá ~ng!!L!L-.KanadJ)u nebo jinými koloniemi anglickými. Francie nesou

sedí ani s Ruskem a přes to trvá mezi nimi těsný spolek. Čechy jsou povolány 

svým} historickými tradicemi k těsnému spojení s Francií a s Ruskem a tudíž 

i s Polskem a Velkým Srbskem." 
Tyto M_~ryk0:VY-P}'oposice neznamenaly nikterak, že opouští a vylučuje mož

nosti ji~é, které stavěl do popředí dříve - jmenovitě české království s populární 

dynastií ruskou; znamenaly jen rozhodnější připuštění a rozvinutí m~~ho ~šen~ 

fepuhliká1!~Je to patrno na pře z protokolu - datovaného ~_~,~:~,~nc~J~ 
"' . S v I lk o v I v I k' - o poradě, kterou měl prof. Masaryk se zástUpCI; va~_~~_,~§J},LU a~~iL~_§t!.~.~c,.,~ 

brig~~Y~~~.J!.1!§i. V protokolu, podávajícím určité direktivy vedení osvobozenské 
;kce v Rusku, vyznává Masaryk, že "má neruské dynastie na mysli pro ten případ, 
že by !tomanovci sami se vyslovili ;pr~E-~~!~~ní na český trůn z důvodů poli
tických nebo jakýchkoli"'; tehdy hy byly možné dynastie anglická, dánská, snad 

i italská, nebo personální unie se Srhskem, kdyby oba státy spolu sousedily. "Ko

nečně byla by i možnost republiky" - dodává Masaryk, když předtím byl ujistil, 
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že "v každém případě E!~ní ruská budou nám směrodatná". Masarykova ochota 
vyjít vstříc smýšlení a přání ruských krajanů byla potom jaksi korigována a re

stringována vlivem informací a stanovisek Benešových a Štefánikových v pozmě

něném protokolu o měsíc pozdějším (z 6. srpna 1916), kde se pravilo: "Otázka 

dynastie je velmi choulostivá a za dnešních okolností nelze jí řešiti hned a předem. 

Nesmí se zejména zapomínati, že otázka tato je rázu eminentně mezinárodního, 

v níž budou chtíti patrně rozhodovati ~ecky spojeE-é .ElO?n~. My musíme zdů
razňovat, že nechceme dynastie německé (my můžeme konstatovat, že populární 

v Čechách by bYrli)l().!l!~~ a že si přejeme d~ slovanskou", 

Asi v téže době, kdy předseda, generální sekretář a zástupce Slováků v Národní 

radě, to jest: Masaryk, Beneš a Štefánik, formulovali takto československé stano

visko v nejzávažnějších politických otázkách vůči ~ás!upcům odbojov:~ho hnutí 

;g;_~ místopředseda Národní rady posl. Diirich, který oiUei na-Bl!.s ~~em 
~ r. 191~ uplatňoval určitě a rozho'dně svou výhradně a je~tran~ě-;~ 
orientaci. Nejlépe ji charakterisoval důvěrník ruského ministerstva zahraničních 

věcí~, J,_~:.::!vský.~dyž ve svém memorandu o českých věcech napsal, že politické 

kruhy, jejichž jménem Diirich mluví, si přejí, aby !!-us~o'._~_!1ikdo j~, ~zhodlo 
Q_da1ším..-.Qsudu českého národa. D~J:llili_podal petrohradskému ministerstvu za

hraničí někdy p~č,~k~~pn~ r.1916 memorandum o č'e~ké otázce, v němž se vy
kládalo: Forma hudoucího svobodného českého státu může hýt trojí: repuhlika, 

samostatné královstVÍ se zvláštním králem v čele nebo samostatné české králov

ství v čele s ruským carem, který by byl zároveň i českým králem. Přivrženci re

publiky nemají většiny ani v národě ani mezi poslanci parlamentu a sněmu. I po

krokové kruhy chápou, že idea republikánská sotva se ujme v českém národě, 
jehož většina je ovládána snem o království. Proto i 1. zv. pokroková inteligence je 

pro království, avšak je rozdělena ve dva proudy: jedni jsou pro krále ze slovanské 

(hlavně) ruské dynastie, druzí - západníci - by dali přednost dynastii anglické, 

francouzské nebo dánské. Tento západnický proud je velmi slabý, ale počítá mimo 

jiné i s odporem západních mocností čtyřdohody proti rozšíření ruského vlivu na 

evropské pevnině. Krále z německé dynastie nechC"ě nikdo vyjma Němce z Čech, 

kteří by však přijali kompromis v podobě jiného neněmeckého, ale také neruského 

kandidáta. Většina českého národa se vyslov~je pro poslední ze tří naznačených 
řešenÍ. Ruský car jakožto český král by jmenoval svým zástupcem místokrále 

v Praze, jímž by měl být ruský velkokníže nebo vhodná osobnost z patrioticky 

smýšlejících Čechů. České královstVÍ by tvořilo s~edn_u obla,st a bylo by 

s ním spojeno s~~~1:~ vojsken:~celními hranicemi'a společno~uliplom~inak 
by jeho samostatnost byla představována vlastním ~stř.ední:g::Lparlamentem (vedle 

něhož by byly zemské sněmy) a vj![!!l:LfÍádQ,u, jejíž tři hlavní členy (předsedu, 
ministra zahraničí a války) by jmenoval král, osJatní místokrál. Při každém rus

k~m vyslanectví nebo konsulátu by byla ~vláštllí česká kancelář atd. 

~,ich se však rozhodl- ovlivňován svým politicky málo zralým okolím českým 

a podléhaje některým úředním místům ruským -jJ!_svou vlastní ruskou cestou 

nejenom programově, nýbrž i prakticky a organis~čně, odloučit se od dosavadní 

společné Národní rady zahraniční a postavit se v čelo zvláštní a samostatné Ná-

rodní rady v Rusku, která byla závislá na ruské vládě a řídila se jejími poukazy. , 

Koncem !,rpna podepsal ještě ovšem pjir.~~~_.§Rglečně se Šte~ikem k:ijev~ý "zá- A'q;;'I G 
o zásadách československé akce", v němž se zdůrazňovalo jednotné politické 

vedení Národní rady pařížské a v němž program a orientace osvobozenského hnutí 

byly vyjádřeny ve směru spojeneckém vůbec, nikoli jen ruském. "Češi a Slováci 

- pra vilo se tu - ... přejí si vyvinouti se v jednotný politicky nedílný a svobodný 

národ pod záštitou a protekcí Čtyřdohody. Tento národ chová absolutní důvěru 
k Rusku, které šlechetně projevilo svou rozhodnou vůli pokračovati ve svém hi

storickém poslání a chrániti a osvobozovati Slovanstvo. Národ česko-slovenský 

současně pevně věří v upřímné a účinné sympatie, které jeho snahám byly již 

jasně projeveny jmenovitě ve Francii, Anglii a ltaliL" 
Tento pokus o zachování programové i organisační jednoty československého 

hnutí posl. Dii:rich schválil a podepsal, němu hned v zápětí dálej~<l,l1al

~-'ye s4.-qdě s~ruskými vládními místy, která odmítala dohodu pravých rusofilů 

dtirichovských s domnělými 1!.~I!!áteli nebo neupl!!l1Jt~mi~t~glLRu~a, za něž 

byli pokládáni ,,~_<!I!~4p:_!_~!í'~_M.as_~iY~Qy.tii jejich expoll:,~:Il:!$tefánik. 
Nuže, jak na otázku a formu československé samostatnosti hledělo tehdy oficielní 

Rusko - především ministerstvo zahraničních věcí? Významné svědectví o tom 

podávají důvěrná memoranda tohoto ministerstva o československé otázce z pod

zimu r. 1916 (datovaná 19. září, 3. a 30. října), z jejichž pozoruhodných výkladů 

a závěrů si tu můžeme povšimnouti hlavně jen míst, která umožňují konfrontaci 

různých československých projektů s hledisky a plány ruskými a která podávají 

vlastně o~~_i.~!_~L!~_~~~J~E!:ti.lql.s.p~:J:lt~l:t~il::Ů na naší straně i jakési rozsouzení mezi 

mmI. 
Rusk~ úřední 'memoranda vycházejí z poznání, že osvobozenské hnutí česko-
~.~.~ .. ,>~~--~_.<., 
slovenské, které se rozvíjí jednak v saIIl.Q!!l~:r:n __ RakouskQ.=--1I4~.r~ku,.j.~<!!!.?k 

zjevně p_ř!č~~_~~ím_~esJ~~J!.A.1QY~l!~k~_~~igr~c~28: hrani<?~~~,._setkalo se s živým zá
jm~i-spojenců~1Jska a s ochotou všemožně mu pomáhati, a že je také a přede-
~ 

vším v<~~.~~Ruska~h.y vzalo d<Lsvých rukou.~ní čes~oslove~_s]~,~_()~!z!:y, již 
události vážně postavily do popředí. Nemá sice p:ředurčovat formu, v jaké by se 

mohl né}J~.Q!!e~_~ořit čel',1.fRslove!J,~k)i.síát, ale má si zajistit rqzhod1!Ý vIi v,1J,1L.hfu. 
doucí zřízení tétozem(h ať by mělo jakoukoli podobu, a zároveň s tím i na úpravu 

stf~dm Evropy, spočívající na nových základech. Proto je třeba vyjasniti si aspoň 
ve všeobecných rysech tuto otázku, třebaže ji bude lze :řešit určitěji teprve ve 

chvíli likvidace světové války. 
Politické osudy Čechů i Slováků v budoucnosti je možno upravit trojím způ-
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sohemQ- tím, že hudou zůstaveni v rakousko-uherské monarchii;c?",)že české země 
a Slovensko hudou připojeny ~kB-.ll,§3ku ve formě ~lltq!l~:I:I:l,mhoúzellií.s-.!u~~.Ý:ll:l.1!!-

~-n:ě,í3~~.~~!_~~I~!j~~ si toho žádá projekt d!~~~!.~~á.t~ (a - dodejme k tomu _ 

posl. ~~~<!)~ že bude utvořen ,~a~9;::~tatný- stát československý. První eventu
alita byla~mítnuta již tím, že se uznalo za společný zájem spojenců - tedy 

i Ru'ska, aby státním přetvořením střední Evropy byla postavena hráz panger

mánským plánům, to jest především německé expansi na jihovýchod. Pokud jde 

o druhou kombinaci (připojení Čech a Slovenska,k~RRs,k.JL), která má stoupence 

hlavně v masách prostého lidu českého, setkává se 'rovněž se zásadními námitkami 

a praktickými obtížemi. Neboť: 1. vzhudila by nesouhlas a odpor spojenců Ruska, 

jehož přílišnému zesílení budou chtít zabrániti, a 2. nebyla by - aspoň v dané 

politické situaci - vf~~~~ Jini pro Rusko, jehož úkoly by byly ztíženy a zkom

plikovány ~~ipojením n~~<!1!ostí katolických, vychovaných v prostředí germánské 
kultury a historicky nespojených s ruským životem státním. A tak zbývá~_ 
možnost: ~!.~!!t.,~amo~él~I.!~J?:g",s.!~~:tl ?,e_.:l~mL.českq§JQY~:Ilský~,která by ~ pří
tomné dohě mnohem )!.!<?,~_.Q_~h~Qyí.da!~._!,eg!':Ý~Qli!ickým 'zájmům_J:E_~m, o niž 
také stojí většina českých a slovenských politických činitelů a která z mnohých 
důvodů vyhovuje i spojencům Ruska. 

Politická forma takového státu může hýt buď mO~El.x,chistická- nebo •... -. ." ........... _.~ 

a t~j.ty'~~a bY1'e ovšeJ!U!lěl~ne9hat_Č~9hůmaSln:~:.ákům-samDJ:n..ým bez jakého
koli nátlaku zvenčí. Podle informací s české strany kloní se k republikánské formě 
vládní politické kruhy, které zakládají plány státní. výstavhy na těsném politic

kém a hospodářském sjednocení s r~~E~_~!i~ánskou á-~!:~.!l_<:i!~_Naproti tomu ohromná 

většina českého národa a inteligence sní o ~()k.~(}.Y~!!U~:!~!Ql:'i_9_kéJ~0~~:J:ly .. sY~.Y~~_~Y_él: 
V tom případě má rozhodující význam otázka ... d,y:ua..stie. A tu jsou možné tyto 

kombinace dynastie národní,;~4. člen dynastie jednoho ze států jihoslovanských,. 

,\~.~příslušník císařského domu ruského, d:'..r člen dynastie některého státu západo

evropského. První a druhé řešení se pokládá za ~~!!!t~č.uitelné LY.ážn.ých dů
vodů, které se podrobněji vykládají, poslední řešení (západoev~(jpská dynastie) se 

odmítá v té podobě, o jaké se hlavně uvažůje, totiž !!y~;gJ.::~!!glického I!riI!.Q!L~ 
.~!!.:..;Na první pohled - ježto jdeo dynastii spřátelené Anglie - se zdá, že, 
by věc :q"eo<!p_Qr_Q_v..al1!_st~tním zájmi!m ruskÝ1!l, ale podrobnější úvaha ukazuje~ 
že by přece mohla mít ~§.L~.d~mi nežádmlcí - mimo jiné i ten, že v tom pří~, 
padě hy v novém slovanském státě o~l~ .. ~Ji polg;d~~~~í5.g:ryJ{,,~.j.~bp_~toup~.nci (,,~gsa,-_ 
r-ykoY~1iI!lť' - se praví na jednom místě),kťeří hy působili k odcizení Česko-. 
slovenska Rusku po stránce vnitřní, duchovní i státně 'politické. O budoucí mezi-. 

národně politické situaci a orientaci nového státu se tu soudí doslova: "Česko
slovensko, vytvořené s mohutnou podporou Ruska a sousedící s ním, nucené silou 

okolností věnovati hlavní pozornost německému nebezpečí, bude heze vší pochyby 

hledati především oporu u nás, ovšem jen v první době; potom však, až sé postupně 

upevní a až rozvine své politické úkoly, bude velmi p-~avĚ.~~~i!o~.~ě h!~<!~ti,,4)p0:t":tl 
i=~:y. jiI,l-jch._kombinacích." Ze všech úvah tedy vyplývá, že státním zájmům 

ruským by nejlépe odpovídala;ruská dynastie na českém!:ri!E:~. (třetí z uvedených 

možností). Pro toto řešení se R?~ě'''t;ké-;i~!Q~i~š~2~~ Čechové a Slováci .. , bude-li 

jim umožněno, aby svobodně vyjádřili své politické ideály' ve chvíli,' kdy se bude 

o věci rozhodovati. Takový-E~~~~r~,~]~:tl?leb~s~~Sby sotva narazil na odpor spo
jenců, když by se Rusko zavázalo, že se nebude míchati do českých věcí. Kdyby 

se však taková kombinace nemohla z jakýchkoli důvodů uskutečnit, bylo by třeba 

aspoň odvrátit kandidaturu dynastie kterékoli jiné velké mocnosti a dát přednost 

dy!!:~stii některéhQ!!lll:I.~J:!-.(L~tát.u, který nemá zájmu na slovanské otázce, ~,l!,př. 

_Belgi~ 

Zřízení samostatného státu československého bylo zde ovšem chápáno jako součást 

likvidace habsburské monarchie vůbec ajako článek nové úpravy střední Evropy, 

kterou si podle mínění ruského ministerstva zahraničí představovali západní spo

jenci jakožto f!~~~~~ __ ~~~.~_~.~~ __ ~_!~!il_, ... ~!_f~_<!,Q~vr_~E~J~ÝQh s obyvatelstvem hlavně 
slovanským. Proto mělo hýt věnováno ještě zvláštní memorandum těmto otáz-.,.. ...... , .. _----_ .. ,.- . 
kám: Jaké části monarchie se mají spojiti s národními státy, které již existují? 

Jaké nové státy mají být vytvořeny, v jakých hranicích a s jakým zřízením poli

tickým? Mají být úplně samostatné a navzájem nezávislé, anebo mají být spojeny 

v j~4nuJ:lJili~Jederac~? Na tyto závažné a zajímavé otázky se nám již bohu

žel ne_dos!~'y! úředlliJJ!§ktLQ.Q.pověJii, avšak i z toho, co jsme poznali, lze učiniti 
d Ol ~--:: ~ v u ~!!lty zaver. 
:---

Je zřejmo, že v ruském ministerstvu zahraničí měli v představě o československém 

státě ~k Masaryko!i~e~ .. ~_~ii:r!Qh(}vLll ,~,~,~Ě<:)~i, přesto, že k onomu měli 
velkou politickou nedůvěru a antipatii a přesto, že z posl. Diiricha si učinili expo

nenta a nástroj svých zájmů. Viděli jsme, že v memorandech, která v ministerstvu 

vznikla, se ()dmítal Kramářův-Diirichův plán připojení Českoslove~~~~J~._ ... Jtusku .. ...... - . ~_ .. _---~,."_ .. ~_._---_.~ .. - ,,,,~. 

a doporučovalo sezJízení samos~a!~~_~.c:> ... ~_!.átu-2. pro něž zásadně a od počátku mluvil 
l.\'Iasaryk. A viděli jsme, že pro případ, že by bylo nemožné řešení, které si autoři Sll>o-~ __ _ 

ruských memorand přáli a které i Masaryk opětovně připouštěl a přijímal - totiž 

uv_ed~i ruské dynastie do samostatných Čech - pomýšleli i v Petrohradě na ně--- --~-=--~-~---~---_._ .. _---------< 
jakého belgického k.aru:lidMa._P!_()~~ trůn, tedy na možnost, za niž se přimlouval 

l\!lls~!y-k v svém prvém projektu samostatného?tátu~_!~ina _:.:_!91~ Ukazuje se 
tedy opětovně, že Čechové a jejich političtí vůdcové byli někdy ruso:filštější než 

samo ruské ministerstvo pro zahraničí, které naopak ve svém reálnějším a střízli

vějším nazírání se setkávalo 8.l!íŠ~~pod,~:lJ!.allÝJJ:l~LQb~Ya:IJ.ým_ Ma..saryk~!!l. 
Tento zatím zůstával věren názorům a výkladům, které rozvíjel ve svých proje

vech z.r. již dříve vzpomenutých. Tak v úvaze o "l?Jldo~ích Čechách", 
kterou uveřejnil v únoru r. 1917 v Seton-Watsonově revui "TĚ~ New Europe", 

opakoval opět, že Čechy jsou projektovány jako stát monarchistický, ačkoli nej-
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radikálnější politikové volají též po české republice, a dodává: "Nutno uznati, že 

zkušenost s cizozemskými dynastiemi na Balkáně může vést i nejkonservativněj
šího politika k tomu, aby připustil r~~l~~u ústavu." Pokud se týče dynas

tické otázky, prohlašuje Masaryk, ž-~' se ponechává rozhodnutí spojenců, kteří 
snad dají některého ze svých princů,- a kromě všech kombinací, které již uváděl 

dříve a které jsme poznali, se zmiňuje též o možné ~sonální unii s Polskem, kdyby 

se stalo plně samostatným; výslovně pak praví, že ,,~ěme~tí a rakouští EE!:tl~~yé 

musejí být sa:glOzř~ě vJloučeni". 

To bylo již takřka v předvečer ruské revoluce. Tato revoluce potom tím, že smetla 

Romanovce s carského prestolu v Rusku, odklidila je také jako kandidáty na krá

lovský trůn v Čechách. Tato revoluce tím, že otřásla monarchistickou myšlenkou 

v celé Evropě, ~Ekanisovala také náš národ. Mohla tak učiniti tím snáze, že 

každá dynastie se v Čechách podobala cizímu štěpu, roubovanému na domácí kmen 

bez jakékoli záruky, že operace přinese dobré ovoce, čili že v každém monarchis-r-" 

tickém a dynastickém řešení české otázky, o němž se před jarem 1". 1917 mohlo 

uvažovat, bylo c.QE,;i umělého a nepřirozeného. Takovým dojmem působí na nás 

i dnes - a dnes tím ~íce - všecky plány a kombinace toho druhu, které jsou jen 

qistorickoU:. zalímavostí a někdy kuriositou. 

Ruská revoluce pohřbila ovšem také Diirichovu státně politickou koncepci i jeho 

zvláštní Národní radu pro Rusko. Na druhé straně pak inspirovala jeden z nejra

dikálnějších R:r.9J~:yů pro nezávislý stát v maximálních historických hranicích a pro 

V~~~?~_~!~L~!~~~~ykovo. Byla to ~3~!~Q.Y~!l_§k( do~rovolnické bri,gá,qy. 
~_~_~: __ ~ře~n~r.19_!7~-;níž se po pozdravení ruské revoluce a projevu odda~~ti-:;Š~-; 
spojencům proklamovala nejenom idea a touha, nýbrž i hotová skutečnost ná

rodní samostatnosti: " ... slavnostně prohlašujeme - stálo v té resoluci - země 

koruny české, ~~chy, Moravu,~ezsko, Slovač, 1J;tžici ~ Kladsko za jednotný 
a neodvislý stát, ponechávajíce mírové konferenci přesné určení hranic a státního =s-
~-
zřízenÍ. U znáváme prof. T. G. Masaryka prozatímním diktátorem samostatného čsl. 

~ <Ii ",....., ,-----~ 

státu a Národní radu v Paříil-pod jeho předsednictvím za prozatímní vládu, které 

skládáme přísahu věrné služby." 

Nelze se divit, že v tomto prostředÍ-~ ovzduší nacházely nejživějŠÍ ozvěnu slavné 

Masarykovy řeči k vojákůmnaší revoluční armády na Rusi z léta a podzimu 1'.1917, 

v nichž vůdce osvobozěnského boje také projevil a lapidárně zdůvodnil republi

kánství svoje a československé vůbec. Tak f. srpna v Kijevě tváří v tvář tisícům 

spolubojovníků prohlašoval, mluvě o budoucím státu československém: "Já pro 

svou osobu si přeji, aby to byl. stát republikánský: Budou vám říkati, že nas ,- ~ 

není ještě zralý; možná, že jsou národové ještě nezralí, ale já věřím, že náš národ, 

protože vlastní silou se zdokonalil a zcelil vlastní kulturou, že ten národ dovede 

být disciplinován. Národ uvědomělý, inteligentní udrží si republiku ... " A v jiné 

kijevské řeči z 20. října. pravil: "My chceme demokratický stát, republiku; my již 

nechceme nijaké cizí dynastie. Zkušenost s cizími dynastiemi v této válce nás po

učila dostatečně. My jsme na tom stupni, že dovedeme spravovat sami sehe." 

Znovu se ~!~a~.5!_"~ázc~_~.tlN ové E-~!,~', vzniklé v téže době (a upra
vené z jara r. 1918 pro knižní publikaci, která vyšla jako ~~věmý __ ti~_~!!gliQ~Y 
a franc2..!!~sky a~=v říjnu r~"!2I~1: "Československý stát - píše tu - nepochybně 
~~<_ •••• "-'-"._"_." T"" ~->-~--~---_.""---~~ .' ",. Oll... ;tP CI • ... ve, 

hude r~pll:l>_li~_~~. Právě touto valkou kontmentalm monarchlsmus,Jeho zpatecmctVl 
a neb"ezpečí je odhaleno; národ český a slovenský je pro republiku zralý. My sta

letí odvykli jsme mít krále, Habsburkové nám vždy byli cizí ••. " Konečně z pa

mátného Er~!tIáše!!L~~_~"~~~!Q_~J:~Lkte!.~J"~Lfiina 1'.1918 učinila prozatímní vláda re
voluční s Masarykem v čele, zaznělo pevné a určité: "Československý stát bude 

republi~~~~' 
ii~~k~~ revolucí i celým potomním vývojem válečným a politickým bylo tedy 

~~~ilOinuto P!;.~p_!:I:l()~:tlezávislost a pro re:p_~Ě!~~~~~.~~~ucího Česko
s!():'y.~_~ska. Že nový či obnovený stát má být společným státem Čechů a Slováků, 
bylo jasno od počátku na české i na slovenské straně, ačkoli zde nikoli tak 

všeobecně a dokonale. Hlavně v Americe, která byla druhou vlastí Slováků, bylo 

třeba delšího času, aby se poznalo a rozhodlo, jaká má být orientace a jaký cíl osvo

bozenských s!f~l!._.§lQy~h: zda samostatné slovenské království nebo samo

správné Slov~n~ko v rámci Ruska, po případě slovanské federace, která se měla 
jeho vedením, nebo kombinace ' či konečně Sloven-

č~~~osl_ovep-skéh~. V Americe totiž měli ještě namnoze roz

l.!Qdující~"lj.v _~l~váci, kteří odešli z domoviny dříve, nežli se tam znovu a plně~ 
yinulQ":I1..A~tL~_~~!!!ll~_LkjS.esko81oY~!l:~k~-.!!~W4_!l~j€:lq!l.QJě, a kteří zůstávali věrni 
představám a tendencím sJ~~~!!~1f.~1!:_Q_.§_€:lp~:p~~1:i§mu a_ mlhavého, u.!?p!~~~.~~ .. r.~_~:_ 
§laYÍsmu,-v němž byli vychováni. Snahy a pokusy o řešení slovenské otázky mimo 

program československý nenabyly však nikdy většího významu a může se zde 

proto o nich ~~!~I9~!"k Postupem času proniklo všude -i v Ame~~~~_-
přesvědčení o j ediné ___ ~~_!ném a ~.~~_Q!lJtjm_~~!l:L_~lQ.y~!!~kého Eroblému v ._"~~u.:. 
Yi!')~gstiJl ,~jed~~t~~ __ ~~~s._~.i1P, přesvědčení, že jedinou a pravou formou 

osvobození Slovenska je utv~~~ní ~t~tu .~_~~~_?Sl~-Y.~!!§~iho. Zato však byla mezi 
zahraničními Slováky -' a hlavně v Americe - stálá starost o to, jaký bude 

v novém společném státu ~měr č.:ských _zemL_~_Slov~ns_k~.1- poměr českého a 
slovenského živlu a jazyka, a z této starosti, vyplývající zejména z obav před 
počeštěním, vznikala snaha, aby o tomto poměru bylo určitým způsobem roz

hodnuto za hranicemi již napřed. Nato kladli váhu zejména ti slovenští náro-

z kruhu Slovenské l~ic..~ kteří zůstali vždy v~ce m~~~~~_~zí myšlence 

skutečné nár~ání ~~~y čes~<?s!.()'y,!,"!!~~~~kte:ří zdůrazňovali národní svébytnost 

si-;;;;nskou a chtěli, aby se mluvilo gůsledně 9 Češíc~ Slovácích jako o dvou nám 

rodech. Jejich názory o postavení Slovenska v československém státě lze označit 
jako roz~dný aH!.0nomism~ nebo dokonce národně st~!ní du~Ji§!!Ul.s~ který se 
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někde projevoval i tím, že se hudoucí Československo psalo Česko-Slovensko -

patrně podle vzoru starého dualistického Rakousko- Uherska. 

Z podnětu a přičiněním těchto slovenských živlů došlo jmenovitě v Americe 

k .$lvěma "cl oh odám:.'J!lezi_Če<?h~~loy~ jejichž hezprostředním praktickým 
účelem hylo, ahy uspokojením slovenských přání a zažehnáním slovenských ohav 

hyly vytvořeny příznivější podmínky P.tQ,<-l!Qi.!!!!~_"':! společnou ~kci osvQ~ozenskou. 

J?rvní ~vá dohoda.kylau~vřena~ ř_~l~~~(~l~_y~J!!ndě a v ní se mluví o "spo
"jení českého a slovenského národa ve.-M~!ativním svazku států - patrně ohlas 

~AlRtl:l!t'tipředstavy Spojených států amerických - s úplnou národní samosprávou Slo

venska, s vlastním sněmem, s vlastní státní správou, s úplnou kulturní svohodou, 

tedy i s úplným užíváním jazyk~;LJilove~ého, s vlastní správou finanční a poli

tickou, se státním jazykem slovenským". Téhož ducha jako clevelandská dohoda 

prozrazuje i programová direktiva, kterou dala Slovenská liga svým důvěrníkům, 

vyslaným do Evropy v polovici r. 1916. Podle ní "Slovensko 130 zemiami českého 

krárovstva má tvoriť na základe rovnosti !ederatívny štátny celok - Česka i Slo

venska; v tomto žiada sa pre slovenský národ úplná národná samospráva a vor

nost sebaurčovania a vývinu, tak na politickom, ako aj na kultúrnom a hospo-

dárskom poli." 

Známější a proslulejší se stalaftrl!h~skoslO"venská dohoila, dohoda- pittsburská, 

{, posledním roce války a necelý půl roku před jejím k;ncem - 3~~:_ 

178 

na r!cJ.9likMěla a má zvláštní ohlas v politickém životě naší republiky, protože z ní 

hyla učiněna l!t,agna ch~r!~ __ ~_bojovné heslo s~!I,_~k~_h9~1!lltQ:n...omismu. A bylo jí 

takto užito, po případě zneužito proto, že vedle představitelů slovenských a čes-' 

kých organisací ve Spojených státech (Slovenské ligy, Českého národního sdru

žení a Svazu českých katolíků) jí dal svůj souhlas a podpis i předseda Národní 

rady a potomní první president repuhliky 'f. G.~as~yk, za jehož přítom~osti ~ C:. ______ .. __ _ 

byla uzavřena. V pittsburské dohodě se prohlašovalo: "Schvalujeme politický pro

gram usilujúci sa o spojenie Čechova Slovákov v samostatnom štáte z Českých 
zemí a Slovenska. Slovensko hude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem 

a svoje súdy. ~ovenčina bude úradným jazykom v škol~ v úrade a vo ..Ye~JJJ)m 

!iY.()~ Česko-slovenský štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demo

kratická." Po tomto vytyčení programových směrnic pro úpravu poměru české 

a slovenské složky v novém státě se v "dohodě" připomínalo, že podrobná usta

novení a zařízení česko-slovenského státu se ponechávají osvobozeným Če~hům 
a Slovákům a jich právoplatným představitelům. Pamatovali tedy i autoři pitts

burské dohody na vlastní a konečnou kompetenci zástupců národa doma, pokud 

jde o vnitřní zřízení nového národního státu, avšak domnívali se, že jim mohou 

odkázati podrobnosti toho, co se cítili oprávněni zásadně a jaksi rámcově stano

vit již napřed a sami. Skutečný vývoj věcí hyl však potom - a docela samo-

zřejmě - takový, že právoplatní zástupci národa doma rozhodli o ústavě a vnitř-

ním zřízení státu ~~en ~drobnos~~<?.~-, ___ ~ib!~ i v základech, při čemž. s~eciáln~ 
ostavení Slovenska a Slováků v rep:ub1ice bylc:~_~váleno slo_venskýml zast~pCl 
~ ---------------------------- . 
'ednomysln~da a do jaké míry toto postavení odpovídá programu t. zv. Pltts-

t~r;ké--d~h~dy - a hyl to vskutku jen program a nikoliv nějaká závazná smlou

va - o to se lze snadno příti zejména proto, že "dohoda" vyjadřovala slovenské 

ostuláty hodně všeobecně a nejasně (zvláště v nejspornější otázce vlastního sně
~u o jehoŽ povaze a kompetenci mohou být představy velmi různé). V celku 

vša~ třeba říci, že pittshurská dohoda znamenala ~~k na cest~ od dřívějších 
federalistických a dualistických představ k~notnému státu českosloY~..!1sk~mu. 

některé pozdější projevy hlavních půvo"'dců "dohody", to jest ústředního vý

boru Slovenské ligy, ukazují, že tento vývoj šel dále a že i v tomto táboře se již 

počínalo n;;tluviti 0-•• českoslovj;lD ském nArD_dě", o "slov.~~~yětyL.ná!'9dačesko
slovenského" a tudíž i o s.t~J1L(:eskQ§IQyenském. 
A~šak je třeba mít na mysli, že vedle tohoto slovenského tábora b~§tě dr(lhý; 

tábor těch, kteří stáli na s}i!!!.QJdsku úplnLnáro-dní--je:dnru:y nebo kteří aspoň po

kládali z!~iční kolonie a p-racovní~_a neQ~~!1:~né k řešení a roz~odová~í_ 
ústavních a vnitřních otáze~ příštího státu; nepřikládali tedy pokusům a doho
d~m ~to směru valné:ko významu, a jestliže se jich přesto účastnili, činili tak 

hlavně z důvodů praktických a taktických, aby rozšířili a posílili šiky bojovníků 
za samostatnost. Představitelem a hlavou těchto Slováků či slovenských Čecho
slováků byl především ~. R. Št~~, d~~d_~..i a ra,.4ikální vyznavač náLoJinLa

sl~tní jedn~oslo..!ensk~ jenž se tak~ n~Ja~g~rtm ~esouhlase~ s, doh~~ou 
pittsburskou a jehož českosloveské kredo Jsme JIZ poznalI z t. zv.A!!i~_~_'!l_k~Jev-=-
ského-:-~ lze soudit z různých příležitostných projevů slovenských pracov

~ík~---této orientace, zakládali nejspíše svůj názor o postavení Slovenska v novém 

státě na skutečném stavu, existujícím již zčásti v staré monarchii, a mínili, 

že se Slovensko připojí k historickým zemím: Čechám, Moravě a Slezsku jako 

čtv!tá (po případ~řetí}, země československ~ho st~!,,,:, požívající p!!..~~~e~é z~m: 
~~~~osprá~.r: Ale to vše byly zde osobní názory hez nároku na autontatlvm 

a konečnou platnost. 
V posledním roce války přecházela idea Československého státu ze stadia pro-

gramové formulace a myšlenkové krystalisace - která byla tehdyv.j.iž v cel~u 
ukončena jak v odboji zahraničním, tak domácím - stále rozhodneJl ~JL..stadla 
životn~aliaa~. Československý stát se postupně a do značné míry stával sku
~-~Č~tí mezinárodního života tím, že spojenecké vlády uznávaly československou 
armádu, jejíž utvoření byly předtím dovolily, za spojeneckou válčící moc a Česko
slovenskou Národní radu, která se 14. října r. 1918 formálně p:ohlásila za Eroza::,... 

tímní česko'slovenskou ~ládu, za pra~ou představitelku a nakonec ~te~nou vl~~u 
Uár?da, bojujícího za s~amostatnost a svůj stát. Posledním a vrcholným akt,em 

tohoto vývoje věcí bylo prohlášení nezávislosti československého národa prozatIm-
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4 ní vládou Masarykovou.Benešovou.Štefánikovou,~~·,:ované v Paříži 18.1~WLI81& 
i, 19Uta vypracované vglavním městě Spoj. stát..:ů.,.které hylo tehdy sídlem Masary

rovým a podle něhož prohlášení hylo a je nazýváno "d!,klar!:-~í wash!!!g!~nsko~'~. 
Zde se už národní nezávislost a samostatný stát neohlašuje jako program a poža

davek, nýhrž j~ fakt, jako hotová skutečnost: "Prohlašujeme tímto - praví 
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se tu - hahshurskou dynastii za nehodnou, ahy vedla náš národ, a upíráme jí 

veškerá práva vládnouti Československé zemi, která ... hude od nynějška 'svo

hodným a nezávislým národem a státem." Následuje potom vřelé přiznání k ideá

lům moderní demokracie, které byly v podstatě ideály československého národa 

po staletí, a načrtávají se "hlavní zásady ústavy československého státu", při 

čemž se ihned poznamenává, že "konečné rozhodnutí o celém '~tátním zřízení při
padne zákonitě zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa". Jde 

tedy jen -lze říci - o vyznání a program prozatím~í vlády, pokud jde o vnitřní 

výstavbu nového státu, vyznání a program, které jsou cele prodchnuty duchem 
" v .~~_9.'>'."""h'_.'d"~~" 

~!!~zn~ . .1:~y~ll!ční d~m.Qk!;lci'y z k~nc~...§.větové války. Prohlašuje se, že nový stát 

bude r~~J?l.~ že ve stálém úsilí o pokrok zaručí úplné s~<:).~.~~y~~čanské, že 

provede 2.~~k~~~~.:~~, zavede všeoh€(cné;:.,w.né ... p_:r.áv<!J!lasovací, naprosté ~~y~?

p,r~~~~nÍ_~~n, rovná P!~X~~m~šin a jich ochranu Po~.~~~~ .. ~~~t~upením; že vlá
da hude P80~lam~~!~rní s připuštěním inicia!!y-y_a referenda, že stálé vojsko hude 

nahrazeno ......... IQ-i!.!pi; že se přikročí k pronikavým sociálním a hospodářským refor

mám, vykoupení velkostatků pro vnitřní kolonisaci, zrušení šlechtických výsad; 

že vůbec ústava repuhliky se postará o řádnou, rozumnou a spravedlivou vládu, 

která vylOUČÍ jakékoli zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárstvÍ. - Pokud ' 

jde o poHtiku zahraniční, přijímá :nový stát cele demokratický a sociální princip 
.. od t" , d V" h I h ... d' 1 ' v nal' nos Dl, z~~e-:U"Ye:re~c sro uvez t~Jnelp omaCle a predevším "plnou 

část odpovědnosti za reorganisaci východní Evropy". O této reorganisaci se tehdy 

mnoho uvažovalo v krú"zÍch ,,:Q.emo~Iatické unie Střední E~'y", která se utvo

řila v Americe na sklonku války pod předsednictvím Masarykovým a hodlala za 

součinnosti zástupců všechfzúčastněných národů vypracovat společné návrhy a 

plány pro mírovou konferenci. Že s.~ v těchto plánech počítalo s možností nějaké 
široké neho užší~ po případě i federací, dosvědčuje též ono místo Masary

kova prohlášení nezávislosti, kde se praví: "Máme za to, že jY2.hQd~j~st P.~Y.I1:~.~. 
~~eQ'p-oklad~m federalisace, a jsme přesvědčeni, že svohodníJlárodoye gřední a 

vý...chodní Ev:ropy~jJdno utv9i~~ede:r:aci., shledají-li to potřebným." Závěr slavné 

deklarace vyznívá mohutnou, jasnou a důvěryplnou vírou v demokratickou svo

hodu a v demokratický řád, které slihují národům a lidstvu šťastnější budoucnost: 

"Demokracie porazila theokratickou autokracii. Militarismus je zničen - demo

kracie je vítězná; na základech demokracie lidstvo hude reorganisováno. Mocno

sti temnoty posloužily vÍtězství..§v~.tla - vytoužený věk lidstva vzcházÍ. Věříme 

v demokracii, věříme ve svoh~du :::::-. a ve svohodu vždy větší a větší. H 

Také ve W~~i.:tlgt_~E-u a také v říjnu r. 1918 je datována i l\!asaryk()y~p~~i!~~va 
k anglickému a- fIa~~ou;~ki~~-:;ydání :~C?x~_.:§yropy" "(s p~dtitui~~ :Stano

visko slovanské), která v podstatě - jak jsme se již zmínili - vznikla značně 
dříve, avšak teprve nyní nabyla definitivní podohy. Vůdce československé revo

luce protirakouské a protihabshurské zde vykládá podstatu a cíle světového kon

fliktu, v němž československá pře byla ~~l:!-Q!L~P'!§l_()dou, malou sice, ale znej & 

důležitějších, a shrnuje jaksi své politické názory a stanoviska, jak se v něm krysta

lisovaly během války a jak je po celou tu dobu hlásal a uplatňoval ve svých memo

randech, článcích i :řečech. Jeto plán demokratického míru, který má vytvořit 
novou Evropu, aje to zároveň nejúplnější manifestace politického a etického ducha 

československé revoluce. samostatnost - pravÍ ~~~k hned v úvodní 

~~ ~~ihy "hratř!~o.~()j_~kům" ,_ českým a ... sloven!~im -,~á_m~ýt~.-~st~oyoli-_ 
tické a sociální organisace C!elé,~vr~y a lidstva. Otázka Čech a Slovenska je 

Ol~~~~!!-___ SV~!~ll'" Že takto česk~slo~~n~ko~ otázku chápal a že ji takto světu 
vykládal, že zároveň s naším požadavkem samostatnosti od počátku předkládal 
spojencům plán přetvoření a ohrozenÍ Evropy, jejž vývoj věcí ospravedlnil a při
vedl k uskutečnění, to jest a zůstane velkým činem a historickou z~sluhou Masa

ryka-Osvoboditele, Idea československého státu stala se jeho přičiněním a přiči. 
něním těch, kdo měli stejnou myšlenku a víru a kdo v jejích služhách po jeho boku 

vyvinuli největŠÍ úsilí, ideou vyššího, dokonalejšího, spravedlivějšího řádu mezi 

lidmi a národy. A zůstane-li československý stát trvale spojen - v duchu Masa

rykově - s existencí a osudem takového řádu, zůstane-li věren ideím a ideálům, 
které mu dali do koléhky jeho velcí tvůrcové a bojovníci, zůstane také trvalou 

skutečností na evropské mapě a významným činitelem v evropském společen-

ství kulturním. 
JAROSLAV WERSTADT 
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Země koruny České, celistvé a neporušené, pokud se nestala jakási 

změna v územním poměru se svolením národa samého neb jeho za

stupitelstva, vrátit se musí opět národu českému. 

Karel Sladkovský 
(* 22. VI. 1823 t 4. III. 1880) Sf. Ý:l/ < 

Sladkovský o českém státním právu 

v Národních listech 12. IX. 1870. 

Sladkovský hyl pražský rodák z chudé rodiny krejčovské, kterého však pozdější 
studia právní přivedla .do Vídně, kde skončil studia a zkoušky r .J818 (promován 

hyl však teprve r~ 1~66) a odtud do soudní prakse v Novém Městě Vídeňském. Ve 

Vídni dostal se do styku s ideami politického liberalismu a demokratismu tak, jak 

tam hyly místně zaharveny, a vídeňské ideje ty přenesl si s sehou do Prahy, když 

se sem roku 1848 přestěhovaL V jejich intencích najdeme Sladkovského tehdy na 

radikálním křídle hnutí pražského, v čele mládeže a studentů, jako hlasatele ná

zoru krajně liberálních. Činnost ta skončila v houřích svatodušních na harikádách. 

V posledních dnech těchto houří hyl však Sladkovský ve Vídni a zůstal již tam i po 

nich, navazuje úzké styky s německými demokraticko-liberálními kruhy vídeň
skými. Do říšského sněmu vídeňského nehyl zvolen, asi právě pro tyto radikální 

sklony. N esouhlasilsliberální politikou českých zástupců ve Vídni a ve smyslu svých 

ideí demokraticko-radikálních ji ostře kritisoval, jsa činný žurnalisticky. Po říjno
vých houřích vídeňských vrátil se Sladkovský do Prahy, jeho názory přivedly ho 
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začátkem roku 1849 do styku s hnutím ~!li!l~()2'ým, které chtělo proti všeevropské 
reakci vyvolati všeobecnou revoluci, a byl pro účast na tomto spiknutí odsouzen 

po dlouhém vyšetřování k smrti, avšak trest mu změněn ye 2il ~. žalář, z něhož 
si v olomoucké pevnosti odpykal skoro celých sedm letl f.ile,~ 1 
Když se po amnestii r. 1857 vrátil do Prah;~' ~htěi~;věn~vati dráze ryze praktické 

a k výživě své za pomoci svých příbuzných začíti na své jméno obchQd s uhlím. 

Nebylo mu to však policejně dovoleno. Sladkovský byl pod stálý~dohledem p~_ 
licie, nesměl se vzdáliti bez jejího povolení z města a každou neděli musil se hlásiti 

u policie. Aby se tomuto nepříjemnému životu pod policejním dohledem vyhnul, 

odebral se na podzim r~~u 1857 po skončeném léčení v Šternberských lázních do 

Kolína k svému švagrovi speditéru Josefu Jiřímu Veverkovi. Chtěl se tu v Kolíně 
také uklidniti z dosavadních strastí životních 11 prací v obchodě švagrově vydělati 

~~.živo~ytí. Při tomto způsobu života setrval Sladkovský v úsťraní až do vydání 

rIJnoveho patentu r' .. !~.~.2Z-.kdy mohl opět nastoupiti dráhu veřejné činnosti. 
Teprve od říjnového diplomu začíná vlastní velká politická činnost Sladkovského. 

Ze staré politické minulosti z roku 1848 zůstalo jen trvale jisté radikálnější za

barvení, které při rozchodu St aro- a Mladočechů vedlo ho hned od počátku do řad 
rad~kálnějších a liberálnějších~_~~hů. Pracoval nejprve žurnalisticky ~-K~
~o~~~~ potom v deníku JIl~~ a po jeho spojení s Nár.QQ.J!(mLlis:ty v těchto. 
Byl zvolen r. 1862 za poslance na český sněm, r. 1867 do zemského výboru. Byl 

výborným :řečníkem a organisátorem, promluvil nejen na sněmu mnoho význam

ných :řečí, nýbrž byl slavnostním řečníkem při četných velikých příležitostech národ

ních (svěcení praporu Hlaholu r. 1862, odhalení desky Havlíčkovy v Borové r. 1862, 

odhalení pomníku Komenského v Brandýse r. J86.~ . položení základního kamene 

k Nár. divadlu r.l~68, pětistyletá památka naro~eníHusa v Husinci 1'. 1862.). Působil 
výborně v Jednotě průmyslové, v ředitelství Svatoboru, v obecním ~astU:pitelstvu 
pražském a zvláště jako místopředseda sboru pro zbudování Národního divadla 
když se sbor ten dostal do ~~_()~~~ce (186'!). ' 

Roku ~je jeho podpis mezi 1eklaranty, žádajícími v duchu historického stát

ního práva obnovení českého státu v rámci habsburského soustátí. Sladkovský 

přešel tím s ostatní českou politikou od programu př~rozeného práv~, jak jej roku 

1~48 ~e ~ídn~ a Kroměříži vypracoval cPalaJl.ký, k~~JJnerQY1!d>rogramu práva 
hIS:tOl'l~kéh k bIt v v ~ k 'h v k . <r •• _ •••.• ., .••.• 

,-~:':~_.~ ..... ., ...•.. _. _" _Q, Ja y u voren na zacat u te oz 1'0 u v hnutí pražském. Zachovával 

si vš~k stále ze své staré minulosti jistý sklon k právu přirozenému, kombinuje je 

s pravem historickým, jak patrno z jeho výroku: "Nemůžeme tudíž výhradně 
a na~rost~ ~aujímati stanovisko pouze historické, poněvadž hychom si sami pode
psatI musilI ortel smrti. Jenom pokud historické stanovisko shoduje se s mocným 

duchem času nynějšího, bráněno musí býti námi co pevný základ, kdežto v opač
ném případě utéci nám se jest k novověkým, vše uchvacujícím ideám" (v Hlasu 

1863). - Obráceně však prohlašoval dr. Sladkovský za chybu, že roku 1848 po 

bouřích pražských ~!tl~~ký~RiegeLQP!l~.1:iltpr_og!~m .. ,státoprávní a dali se zlákati 
na program p~!l:ozenéhop:r~ya až do rozdělení Čech podle národnosti, že bez od

poru vstoupili roku 1848 do říšského sněmu vídeňského, že uznali bez námitek říj
nový diplom, "ač i tento diplom choval v sobě porušení historické samostatnosti 

koruny České," stejně jako že bez protestů vstoupili do sněmů zemských a říšské 
rady Schmerlingovy. Zato však stejně ~ko -,p'~lacký_i. Rieger hlásil~~~_E~. __ ~~_~~kov. 
s~ý ~JI:}!~!!'o~!~ismu a v jeho duchu přál si zachování Rakouska federalisticky pře
t~oře~ého tak, ahy "jednotlivým zemí~ aneb jejich dějepisným ~:lfl!l)jJ:lá,1!l byly 

zachovány a zaručeny starobylé svobody a práva ústavní a všem 1];á!.2důP jejic~ 
~!l<!ividuality". ~~j za č~ stát kladl dr. Sladkovský na první místo celého ~~ské
ho politického dění. "Dříve musíme míti syůjJ!.Yt, svůj,.§~~a potom teprv muzeme 

se starati o další potřeby své!" Proto trval tak důsledně na trpném odporu na 

říšské radě vídeňské. Naproti tomu český sněDf zemský považoval za správné 

forum českých projevů, třebas nebylo v něm české většiny, a proto zamítal pasiv

ní odpor proti němu, zvláště po fundamentálkách. 
Idea národnostní byla dru Sladkovskému nejmocnějším činitelem doby, usiloval 

o proniknutí zásad národní rovnoprávnosti ve všem a všude a důsledně potíral sna

hy českých Němců po rozdělení země a po vytvoření uzavřeného území německého, 
dalek ovšem toho, aby nep:řál tutéž rovnoprávnost, které se domáhal pro sehe a své, 

také našim Němcům. Chtěl proto ~y:rQy.nání česko~něme~~, třebas byl přesvědčen, 
že se staletý zápas českoněmecký v zemi úplně vyloučiti vůbec nedá. Myšlenkově 
zachovával si Sladkovský stále blízkou souvislost s demokracií a liberalismem roku 

1848.,_.~e kterého vyšel. Sám označuje jako své zásady: "Rovnost, volnost, vydo

bytá práva svobody a svědomí, myšlenku, že jen pravdou může národ zvítěziti a 

že jen na pravdě má každý národ zakládati svou budoucnost." Tím se vysvětluje 
také zásadní Sladkovského šl~~~, po prvé prohlášený strhujícím způ
sobem ve velké schůzi květnové f.18jJLa od té doby n$Eietržitě trv~t~~~:. Sladkovský 
těžce snášel proto kompromisníčeskou :eolitiku Riegrovu, která počítala se šlechtou 

a chtěla její pomocí realisovati české státní právo. Sladkovského myšlenky byly 

k I v ... ... I v • k k"Y ve všem tak blízké nové moderní době a ta revo UClil v st are spo ecnostI ra ous e. 

Dol,lal bych ještě k celkové politické charakteristice Sladkovského, že přesto, že byl 

radikální demokrat a liberál, hyl také velký }:~_~,2!ih Poněvadž věřil, že Rusko bude 

techy chránit politicky, budou-li pravoslav~í, přestoupil sám naJ!-ravoslavL 

Je pochopitelné, že při tomto celkovém svém politickém založení Sladkovský byl 

od začátku své politické činnosti (1862) na radikálním křídle jednotné české národ-

strany politické. Proto když roku !!E~definitivně se oba směry české od sebe 

oddělily a radikálové se ustavili jako ~la<tQ~~~i, byl i Sladkovský mezi nimi a byl 

zvolen hned při ustavení strany za Eředsedu _~~:?~~_.~.~věrníků. Krátce nato pak 
1'.1875 byl mezi prvními sedmi samostatnými mladoeeskými kandidáty, kteří prošli 

tehd~ do českého sněmu, zvolen hyv za města .Lito~~y~~~R()Ji~ku~ 
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Nit jeho života chýlila se však již ke konci. J'ub~er~~ulosa z doby olomouckého věze
ní hlodala zvo~na na jeho těle, až r. 1880 dotrpěl ve věku ani ne padesáti sedmi let 
po devatenáctileté činnosti politické. ' 

Jím zmizela z českého života politického významná postava, velký žurnalista a 
výmluvný řečník, působící vždy více na cit nežli na rozum svy~ ch posluchačů zan"-

,# $ JI ' 1 
ceny agltator pro povzbuzení a utužení národního vědomí. Sladkovského jasný 

d~ch se nes! k velkým cílům. Byl mužem hlubokého přesvědčení a mohutné energie. 

V~echno dychalo v něm pevnou vůlí a silou. Při tom nezištný, obětavý a bezúhon

neho c~~ra~teru. Celým svým životem pracoval podle svého nejlepšího přesvědčení 
pro s~J nar"od, p~á:ě tak jako politický odpůrce jeho směru Fr. L. Rieger. Slad
kovsky zemrel prave tak chud, jako se narodil, nebyloť údělem politiků té doby 
bohatství. 

JAN KAPRAS 

LITERATURA: '!:.!.i!'!1lulv životopis v Ottově Slovníku naučném XXIII. str 328-331 
z politických řečí a úvah &. Karla Sladkovského, 1899. ' ,. . -lhJlf!tli,v Výbor ,-

Nároťlu mému přeji z té duše, aby sebe sama nikdy neopouštěl 
v malomyslnosti ani nezpýchal v domýšlivosti; radím jemu, aby 
sice trval na svém právu jasně a nestranně poznaném, ale aby se 
nikdy nedal svésti vášní ku křivdění komu jinému; přeji mu, aby 
dbaje vždy jen rady mužů ve všem čestných a skutky vlasteneckými 
osvědčených, nedbal na slova zvučná a hesla jalová jeho samolibosti 
lichotící, jakéž pronášejí často lidé nezralí, mravnosti pochybné 
anebo sobcové zisku, populárnosti a moci politické žádostiví; radím 
mu, aby důvěřoval h~a.vně vlasmJ síle - ovšem sp~~_!!:~eněné., 
aby nepřeceňoval síť Svých a nepouštěl se do podniků pošetilých, 
samo bytí jeho ohrožujících,jsa toho vždy pamětliv, že jen z poctivé 
práce duchovní i hmotné a i tu jen postupně sice, ale bezpečně za
loží si lepši budoucnost. Přeji si dále, aby národ můj nikdy ne
spouštěl se snah ideálních, křest'anských, věčných to pravidel cti, 
práva a lidskosti; aby především nikdy se~}J~tě.tI!/lilltdavk4o~ 
Eráva, aniž klonil se k násilí, byt' by okamžité opouštění spravedl~ 
nosiíS1ibovalo chvdkovj úspěch. Jsa toho pamětliv, že obecná, mezi
národní úcta před právem je nejpevnější ohradou národů, zvláště 
národů malých, jimž je zvláště nebezpečno vyjíti z této hradby a vy
dati se na vratkou půdu moci čili práva silnějšího. 
Konečně si přeji, aby národ můj ~usil v sobě všel1!ožn! hřích .~<~ 
1!_1!ás bohužel dosti čas'ý. Tento ohávnýhřích, jenž a;'i samemu 
hříšníku neprospívá, nýbrž jej otravuje, hřích, jenž dusí vznik a 
vzlet člověka, jenž pokálí každou zásluhu, podezřívá každou nezišt
nou práci, strhá v bláto každou velikost, ano potlačuje ji v samém 
zárodku, nedopouští skutkům šlechetných, aby povzbudili jiných; 
hřích ten býval od věků Slovanům nejhojnějším pramenem nesvor
nosti, podkopání vší autority, ano ujařmení od jiných aneb aspoň 
závadou tvorby mohutných organisací. 

Ze závěti dr. Fr. L. Riegra. 

Františel( Ladislav Rieger 
(* 10. XII. 

"Mně Bůh dopřál již z mládí té možnosti, že nť?j sa nucen hledati především výživu, 

mohl jsem se věnovati 4ťel.e službě E-ároda svého; dobré zdraví, spojené se snadností 
práce duševní, 'štěstí v rodině, jasný hled do světa a přízeň spolupracovníků, dů

věřujících v upřímnost a čestnost snahy mé, dopřály mi možnost, vykonati ne

jednu věc prospěšnou národu mému." 
Těmito slovy začíná František Ladislav Rieger svou památnou závěť a charakte

risuje sám sehetak dohře, že ho lépe ani charakterisovat nelze. 

Největší náš politik předpřevratový František Ladislav Rieger patří zrozením a 

počátkem své práce j.~ště dohě buditels~~~_~o~tptedbř~ové~ jeho vlastní vý
znamjako politika začíná však teprve ~o~l!...lJH:.8., kdy naráz dosavadní huditelé ná
rodní a čeští spisovatelé v značné své části musili se státi politiky, jak toho vyžado

vala potřeba národa, který po staleté porobě a mlčení vystupoval najednou na 

pole politiky a veřejné forum. 

Rieger není tvůrcem ani programu státoprávního, jehož ~cem je dr. B!~!lI:t~;r2-" am 
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eE°gramu autonomně národníhoJehož původcemje J?alacký.r je však od počátku 
politického života našeho po více nežli čtyřicet l~t nejslavjjším zápasníkem za 

práva českého lidu, jeho nejvýznačnějším politickým myslitelem a vůdcem, ano 

přímo apoštolem a prorokem. Velký řečník a tribun lidu neztrácel nikdy smysl pro 

reální politiku, To ho vedlo.lf spoj ení se šlechtou konservativní, od které doufal 

získati potřehnou oporu k zápasu o státní právo českého státu, poněvadž hyl si 

vědom od počátku mocných sil půsohících proti státnímu právu. To ho vedlo po 

ztroskotání velké státoprávní politiky pasivní k aktivní politice drohných poža

davků a ústupků národních, kulturních a hospodářských, jak začala memorandem ~ 
~~ch poslanců z roku l~72, Politika ta hývala sice posměšně od ~vých mlad;;: . 

českých odpůrců nazývána ~r~Qeč_~().~~ a přece kladla jen základ ke skutečnému 
rozvoji národních sil a jejím starým odpůrcům mladočeským nezhylo, když sami 

přišli k ~~ci, ahy ji následovali jen pod novým jménem ,,:g~!~!ikY:_~.!IilP<:l~§". Ohě 
tyto polItiky hyly pak zdravou přípravou pro novou. českou politiku velikého 
slohu, za světové války a převratu, která hy hez nich nehyla vůhec možna. 

Již z řečeného je viděti, že politika Riegrova není jedné linie, nýhrž že za čtyřicet 
let svého politického půsohení prošel Rieger ~.fru:ui~nLyi-Y.JJj.e.: od radikalismu 

roku 1848 přes pasivní odpor ke klidné rozvaze a jasnému optimismu, dalekému 
všeho honění se za nemožnostmi a fantomy. 

Rok 1848 hyl také u Riegra dobou politického kvasu, dobou opojení mladého po

litického života našeho, kdy se zdálo, že můžeme dosáhnouti všeho, kdy chtěli jsme 

mnoho, kdy necenili jsme správně ani síly své ani ty, které hyly proti nám, a kdy 

p~oto výsledky zklamaly všechny naše naděje, Radikálním hyl tehdy i ,sám Riege~ 
ac !~}:t8 Palackým a Ha;yJičkem vůdcem směru národně-liherálního, proti vlastní-' 

mu ~adikálně-demokrati_~k~11!!!ROd f;ričem a SladkQys!ým. B;i radiká.i~m státo

právním ve své stylisaci projevů, požadavků a odpovědí poselstvu inšpruckému 

a hyl radikálem liberalistickým na sněmě kroměřížském, kde vyvrcholil slavnou 

svou řečí o prvním článku základních práv, že všechna moc ve státě vychází 
z lidu. 

V obnoveném životě politickém po říjnovém diplomu a únorovce Riegrovým vli

vem vrací se česká politika od olitik autonomie národní k programu státopr§..v

nímu, jak je to zvláště patrno z jeho souboru pražsky'ch článků Úvahy echa - " o novém zřízení Rakouska" (1860) a v Paříži vyšlé puhlikace "Les Slaves d'Autri-
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~~e et ~s Magyars" (la..?.!, .. Česky vyd. Tobolkou 1906), Není p~chyhy, že při tom 
půsohilo na Riegra také spojení a styk s luabětem Jindřichem Jaroslavem Clam

Nartinice~, vůdcem konservativní šlechty, kte;á s-;;~d zaČátku držela důsledně 
historického státního práva, navazujíc tak programově na český rok 1848, Rozhod-

nými však hyly pro Riegrovu politiku úvahy oportunistické, vzor Maďarů a prvky 

ústavy říjnové a únorové. Tato ~átoprávní politika vyvrcholila v deklaraci čes
kých posl~.~~ (186~) ~~ll~damentálkách, které jsou pokusem o státoprávní v~-

rovnání česko.:}:lahsltl!rské-~!~l]J. Oha tyto veliké státní projevy jsou původem 
~_.- < 

i styHsací ~~eg!oyLyehni hlízké. 
Byla to tehdy nejslavnější doha Riegrovy politiky, kdy se zdálo, že jižjiž hu

dou splněny požadavky českého národa, a kdy se přes noc zhroutilo celé dílo, 

vracejíc národ do nových hojů se státem, s vládou a se sehou samým, když ohě 

křídla české politiky, původně více osohně a takticky než programově se roz

cházející - šlo tu zvláště o ~m~r ~ šlechtě a k polskému povstání -, stále více 

se od sebe odchylovala, až' se osamostatnila také formálně v protivě Mlado-~ 
."L.:-c ... ------

Staročeši (!~'71)~ 
~% . 

Rieger dohy fundamentálek neohmezoval se pouze na vnitřní politiku hahshur-

skou, nýbrž snažil se s úspěchem českou otázku přenésti na širší pole evropské po

litiky. Měl tehdy veliké zahran.ič~í styky a,známosti s ;-~hettou, Thiers.em, Mi-I 

~tem, Palmerstonem, ~zzlmmf. ~.?god.!nem, Tolstym, Ca§!~!~!.~lll a Jeho za
hraniční činnost vyvrcholila českou návštěvou Ruska r.I~§7 a Riegrovou audién.?~ .-.. 

~~<!!~o~~J: r ,J.!lli2., kterému podal~~~~c~~~m o české otázce. 
N ezdar státoprávní politiky přivedl Riegra do aktivní politiky vídeňské, kdy ze 

staré státoprávní politiky zůstalo jen !heoretické ohrazení a kdy vlastní snahy 

české se přesunuly 1!.a Po~~.!.~tu!ní, jaz~kové a hospodářské. Nutila k tomu nejen 
situace vnitřní, nýhrž i mezinárodní politika evropská, která však také způsohila, 

že české výsledky na říšské radě, za vedení strany staročeské, neodpovídaly práci 

a nadějím v ni kladeným. Jen tak pochopíme stále silnější a silnější německou 

orientaci koruny a tím i vlády, a pochopíme možnost Gautschových ordonancí 

z roku .!.~§7,~ ohmezujících značně české školství. Neúspěchy české politiky hudily 

nespokojenost v národě, způsohily vzrůst oposiční strany mladočeské, od roku 

1885 nepřetržitě sílící, konečné její ~jtěJství po punktacích (vyrovnání česko-ně

mecké r.J]2ill a Riegrův politický pád říšskými volhami 1",1891.--> 1J'J • 

Není pochyhy, že punktace nebyly politicky dohrou věcí, protože zásadně trhaly 

jednotu země, třehas v jiných otázkách přinášely zase výhody, a že byly dílem 

resignace. Rieger k nim došel ze dvou důvodů. Byl mužem širokých ohzorů a světo

vého rozhledu, který se díval na českou otázku jako na otázku mezinárodního vý

znamu, pro kterou - jak jsme viděli - hleděl získati také mezinárodní pochopení. 

Mezinárodní situace ~s.ntd.esá:tý'~hJ~.tyEyr()E~ musela u toho, kdo ji znal a správně 

chápal jako Rieger, vésti nezhytně kji§tJ~_~~n~~i. 
Došlo ke spolku rakousko-německému (1879) a italsko-německému (lJ!B2) a tím 

k trojspolku {formálně až r.l~~l), který nesporně vtiskoval rakouské politici:.p.&čeť 
německou. K trojspolku se připojilo Rumunsko (1883), ruská politika prohrála 

;-Jlulha~skll, kde zvolen panovníkem F.!rdinand KohurskýJ1887), hyla uzavřena ............. -_ .. ~_ .. , .. ~ .. ~- . 

dohoda o status quo na Balkáně mezi Rakouskek, Italií a Anglií (~887). Pevný 

~polek rusko-francouzski yzniká až r .. !.89];;.;" a !rojdohoda rusko-francouzsko-ang
lická dokonce až r. 1903. - Krátce v osmdesátých letech tvrdá politika německá 

..,.. ~ li " 
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v rukou Bismarckových ovládá Rakousko, třehas mělo toto ze světové poHtiky 
v podstatě jen účast a zájmy na Balkáně. 

Současně však půsohilo u Riegra resignaci i vědomí, že národ nemá více schopnosti 

prodělati novou druhou éru politické pasivity, a názor, že při svém celkově vyso

kém kulturním rozvoji..!~.:2d není schopen za n~~~lních poměrů r~yoluce. Proto 
chtěl dohodou s Němci získati národu lepší životní základ veYídni,.nedoufaje za
tím v žádné radikální osvohození se od nÍ. 

.J . ý;~i~ '\. i.egr~~ ~J~~!?~!1)~~:p€:)p:!lk!§l~~_~ kt~rým se zavírá jeho~~~~!~~~á dráha po." 
_~c--r-rhtlCk~, Je krasnym a cestnym pádem velIkého ducha, vzácného člověka a vlasten-

·~·-ce. Snad nikdy neprojevila se Riegrova velikost a nadprůměrnost tak, jako právě 
v dohách hojů punktačních a v letech po nich. Rieger dovedl se v nich povznésti 

nad všední zlohu dne a ukázati, co je to pravé vlastenectví a nezištná láska k vlasti. 

Mužně a důsledně snášel následky své politiky, ač není pochyhy, že člověk méně 

čestný mohl snadno nalézti v slahinách punktací a v neupřímnosti a podloudnosti 

vládní a německé vhodnou linii pro ~stup, kterým hy situace jeho a celé strany 
staročeské hyla hývala zachráněna. . 

Jisto jest, že výsledky životní práce Riegrovy alespoň v politice neodpovídaly 

plně jeho snahám a jeho práci. Nehylo v jeho moci a silách, ahy plně mohl realiso

vati svá přání a tužby, měl proti sobě příliš mnoho nepřátel: českých domácích, 

vnitřních rakouských a celou situaci zahraničnÍ. Rieger nehyl však jen politik, 

nýbrž i l:el~~t,p;rJ!.c,~yník 1.111.~11r~ a tu mohl s radostí a pýchou hleděti zpět na léta 
svého vůdcovství. Začínal s prohouzejícím se národem, jehož kultura byla v plén

kách, a končil v •. 1E:?!utném Er~~~:a:života!!i%l"Q~!lÍh<>., mocného politicky, kulturně 
a hospodářsky. Rieger yelikou hřivnou přispěl k tomu i sám hezprostředně. V zpo= 

meňme, že !ál_~bky našic~ největších ba:q}.; (~noha~ky.:1!ypoteční ba~ky,.. 
_Zemské !ankr), že půsohil při vyhudování ~~~k~ tech~!ky,I!J:l.jy.e!~i!y_<!akad~mie, 
že p~mýšlel i na českou akademii průmyslovou, že jeho myšlenkou hyl J!ryní _~~š 

,!la~, jehož hŽ!_R~!~~~!e~~~t~~~~m" že hyl hlízký rozvoji českého umění 
výtvarného a české hudhy, že jako j,ntendant divadelní a předseda Shoru pro po-

_~~ení diva~ se stal lvurcem n'!cšeho Pl"(}?;atíml!j1!'Ldi;y~dla a že hyl dlouhá léta 
p.ředsedou §va!o~_or~. Zvláště však nutno vytknouti, žekdyi se roku 1?~0 zaklá
dala "Qjtřední ~~!ice škols~_~ ahy jako protiváha německého Schulvereinu za
chraňovala české děti před poněmčováním a zachovávala je národu, hyl jedno-

myslnou .:y,olhou v j~jí čelo postavenRkg~ Dvanáct prvních let stál v jejím čele, 

to léta těžká, avšak úspěšná, která položila pevný základ vší další matiční práci, 
a teprve po punktacích, nechtěje vysazovati Ústřední matici školskou útokům 

punktačního hoje, vzdává se Rieger dohrovolně tohoto místa. Skromný a nezištný 

po celý svůj život, jako celá naše stará generace huditelská, která neznala chamti

vosti dnešní dohy a ohohacování se v živo~ě veřejném a politickém, yrátiJ;, Rieger 

_te~ta~_~ ve kterém svému národu ukázal jeho hudoucí dráhu, také národní 
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~r, který dostal svého času !t~"_~;Y~~seé!.:I:ll_<!.~sá!~. Utvořil z něho ~IJi_~~J!0d-=
Fóru vědy a umění a k odměně skutků vlasteneckých a lidumiln' . . 

Rieger dožívá se v i u a úctě, když opadly vlny punktačního hoje, vysokého 
věku téměř pětaosmdesáti let a když 3. hřezna r. 1903 odchází, odvolán tvůrcem 

věčného všehomíra do nenávratna, doprovází patriarchu české politiky, ozářeného 

gloriolou vlastní práce a leskem vlastních zásluh, nPtfWsle~dní cestě .?elt, ~., Až 
do své smrti Rieger jasně věřil v české státní v dohách, kdy mnoho ji

ných českých politiků mladších považovalo je za přítěž české politiky, kterou hy 

hylo dohře příležitostně odvrhnouti. Rieger se nedočkal osvohození svého národa 

a splnění svých tužeh. Zemřel patnáct let před převratem. Celým svým životem 

pracoval k osvohození našeho stá;tu ~ -k!fldl zá19adlk jeho zdaru. Jej edním 
z osvohoditelů svého národa~'i'~~t:I:~~f4.w~~ 

JAN KAPRAS 

LITERATURA: Zivotopisy od J. V. Jahna (1889) aH. Trauba (1923). - Řeči vydal Kalousek I.-IV., 1884-5 
aH. Traub, 1., 1923. - Heidler, Příspěvky k listáři dr. F. L. Riegra I.-II. 1924-6. 
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Co nám záleží na životě? Je nutno sloužiti velké věci: osvobození 
ducha od br~tální síly germánské. 

Stefánik ve francouzském dopise L. Štrimplovi (ze 
září 1915). 

Myslil jsem si: Nedobudeme-li svobody v této vojně, nemá život náš 
ceny. Uprchli otrok vrazí si nůž do těla, hrozí· li mu nebezpečí, že 
bude chycen. Ceskj národ je v situaci otroka meloucího mouku v ně~ 
meckém mlýně . .. Konečně bud' jsme otroci nebo dovedeme umřít; 
pro svoji svobodu. 

V rozmluvě s Fr. Erbenem (21. IX. 1916 v Petrohradě). 

Náš národ projevil pevnou vůli žíti napříště svjm vlastním živo
tem: československý stát bude tudíž utvořen. 

V memorandu o československé otázce (v Italii v břez· 
nu 1918). 

Utlačovaní podávají vám jen jednu ruku, .Páni zástupci spojenec
kých mocností: levici, která je blíže k srdci, zatím co jejich pravice 
svírá odhodlaně meč, jejž pustí, jen aby vyzdvihli prapor svého vi· 
tězství, jediný prapor, který v budoucnosti může symbolisovati mír 
světový. 

Z řeči v římském Augusteu (24. května 1918). 

Nie násilie, ale právo a slobodná dohoda majú riadiť život všetkých 
národov . •. 
My zvíťazíme, pretože našimi heslami sú: .,Láska, práca, pocti
vost''', heslá to budúcich, bohdal šťastnejších vekov. 

Z americké výzvy "Kto za pravduhorí" (zfíjna r. 1917 J. 

v 

Milan Rastislav Stefánil( 
o česl(oslovenském státu 

Štefánik hyl spoluvůdcem a spolutvůrcem našÍ osvohozenské revoluce, hyl odda

ným a věrným spolupracovníkem Masarykovým, a je tedy již touto skutečností 

dáno, že jejich představa a program československé samostatnosti hyl v podstatě 

i jeho ideou a programem. Avšak Štefánik hyl také neohyčejnou a výraznou indi· 

viduahtou, hyl jmenovitě představitelem a mluvčím slovenské větve národa, zápa

sícího o svohodu, a proto v jeho pojetí a výkladu našeho revolučního cíle vystupují 

významně a zajímavě buď určité stránky společného problému ne,ho zvláštní ná

zory a sklony, zvláštní sympatie neho antipatie osohní. Chceme si tu všimnouti 

především této osobní a osobité noty Štefánikovy v souzvuku vůdčích ideí, které 

našemu osvobozenskému boji vytkl Masaryk - ten Masaryk, k němuž měl Šte- fl} 

fánik vždycky vztah jedinečně opravdový a hluhoký, jak o tom svědčí jeho vlastu'· 

slova a skutky i pozorování současníků. To všecko je třeba si uvědomit, ahychom 

měli hned napřed jasno o základní myšlenkové a mravní orientaci Štefánikově a 

abychom správně rozuměli Štefánikovi i tam, kde se k Masarykovi - či spíše 

k některým jeho počinům - stavěl kriticky a snad i oposičně. 
Náš prohlém za války měl dvojí stránku: šlo o národní sjednocení československé, 
o otázku jednotného národa Čechů a Slováků, a šlo o politické osvobození tohoto 

sjednoceného a jednotného národa ve vlastním a samostatném národním státě. 
Podle toho, jaké kdo zaujímal stanovisko v otázce národníjednoty československé, 
představoval si též formu politického soužití osvohozených Čechů a Slováků po 

válce, představoval si útvar a zřízení společného státu Československého. Štefánik 

hyl především rozhodným a důsledným vyznavačem československé jednoty ná

rodní již od studentských let, kdy se v tomto duchu horlivě zúčastnil v hnutí mla

dého Slovenska, představovaného především Šrobárovfm "Hlasem" a Hodžovým_ 

"Slovenským týž deníkem': ' a kdy v tomto s~yslu psal své zprávy o slovenských 

v~ do Masarykova "Času". Když válka učinila z mladého badatele vojáka, 

politika a diplomata ve sl~h národního ideálu, který z říše touhy a snu sestu

poval náhle na půdu skutečnosti a přihližoval se na dosah ruky - ruky věřících 
a odvážných hojovníků revolučních, Štefánik více než kdy předtím zdůrazňoval, 
že Čechové a Slováci jedno jsou, že jen v této jednotě je jejich síla a záruka úspě
chu v osvohozovacím zápase, že jejich osud pro všecku hudoucnost je jediný a 

společný. Důsledkem takového přesvědčení hyl Štefánikův revoluční program: 

společný a jednotný stát Československý, stát zcela samostatný, jemuž připadne 
důležité místo a úloha v přetvořené Evropě, která v životním zájmu své civilisace 

a zvláště ohrožených sousedů Německa postaví na východě a jihu proti rozpínavé 

moci germánské hradhu nových a životných organismů národně-státních. 
V letech našeho revolučního zápasu Štefánik pokládal za vhodné akcentovat jed

notu české a slovenské věci nejen z důvodů zásadních, nýhrž i taktických, to jest 

se zřetelem na cizinu - hyť spojeneckou a přátelskou, kterou bylo třeha teprve 

informovat o naší otázce a získávat ji pro ni, a vůči níž se proto mělo vyloučit vše

cko, co problém zhytečně komplikovalo a činilo méně srozumitelným. Slovák Šte

fánik šel při tom s počátku tak daleko, že upouštěl od zvlá~tního připomínáni 

složky slovenské, ba i od společného pojmosloví a názvosloví "československého" 
a zahrnoval prostě pod označení "český" a "země české" i věci slovenské a Slo

vensko. Ostatně nechme v této věci mluvit přímo Šte~ánika a jeho spolupracovníky, 

abychom plněji a konkretněji dokumentovali, co bylo výše o Štefánikově nazírání 

řečeno všeobecně. 

Jaksi nejoficielněji a před veřejností - naší i cizí - nejzávazněji vyslovil Štefánik 

své československé kredo v kijevském "Zápise o zásadách československé akcC~ 
(; 29. VIII. 1916), kde se praví: "Češi a Slováci,jsouce si vědomi, že jsou úzce spjati 

n~zájem jak životními zájmy, tak i kulturou a jmenovitě krevními svazky, přejí 
si vyvinouti se v jednotný, politicky nedílný a svohodný národ ... " Tento základ

ní článek své národně politické víry musil Štefánik hájit jak proti různým separa-
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tistickým, dualistickým tendencím ve vlastním slovenském táboru, tak i proti po-
~~ým českým slavjanofilům a panslavistům, kteří tehdy v RuskúhÓrova1i 

pro to, aby se "slovanské potoky slily v ruském moři", to jest, aby se utvořila spo

lečná ~esl~vanská ~~e pod verumím Rusk~, při čemž však český a slovenský potok 
měl téci každý ve zvláštním korytu. Neboť j de prý o dva národy, z nichž žádný 

nemá být podroben druhému, ani znetvořen nějakou novou formací "českosloven
skou", a jejichž sjednoceníje prý možné jen na základě všeslovanském. 

Štefánik vyložil své mínění na pře v rozhovoru s předákem ruských Slováků 
J. Országhem st. (15. IX. 1916); mimo jiné říkal: Slovensko je pre projektovaný 

československý štát doležité, lebo bez Slovenska je Česko politicky, strategicky 

a geograficky slabé a nemože mu byť sverená úloha tvoriť protinemeckú bariéru. 

Avšak čo so Slovenskom, ak by nebolo pripojené k českým zemiam? Stane sa rus

kou guberniou? Rusko toho nechce, Europa toho nepripustí, lebo znamenalo by to 

nové nebezpečie ruského irp.perializmu a . . . politického panslavizmu, ktoré by 

zamenilo nemecký imperalizmus a pangermanizmus. Tejto zámeny si Europa ne

praje a zámeryk nej vzbudily by voči Rusku nebezpečné kontroverzie, ktoré by 

ohrožovaly jeho hlavný cier: dosiahnuť Carihrad a prieHvy. Preto sú politické ašpi. 

rácie, smerujúce k uhorskej rovine, pre Rusko nebezpečné a preto Rusko ani nechce 

pripojiť Slovensko ako guberniu. Pre Slovensko ostáva teda ešte len jedna alter

natíva: pripojenie a či ponechanie v Uhorsku. K voli nám sa nebili a nebudú sa biť, 
teda zhynieme. Zhynieme tým skorej, lebo v tomto prípade by dali Mad'arom vofnú 

ruku, aby vytvorili jednotný celistvý štát ... Mad'arská kombinácia je nebez

pečná. Preto neprízvukujme, že sme dva rozne národy, aby sme tým nevzbudili 

obavy vo vnútornej politickej sile nášho nádejného štátu a nehnali vodu na mlyn 

protektorom Maďárie ... Musíme si uvedomiť, že slúčením stávame sa silnými. 
Nám netreba dualizmu, ale r.ovnocennosti Čechova Slovákovo 

Nejeden spolupracovník Štefániků:;~;vědčuje,že tento velký Čechoslovák 
s oblibou objasňoval národní jednotu československou tímto obratem: "Slováci 

jsou Češi, žijící v Uhrách a Čechové jsou Slováci, žijící v Čechách." - Pozoruhodná 

jsou svědectví a upozornění dr. L. Sychravy: Štefánik hájil vždy důšledně stano

visko, že všecky síly nutno především soustřediti na otázku osvobození 

kteří svými zápasy v Rakousku byli ~aleko více~námi než Slováci, a že teprve, 

až otázka česká bude položena tak, aby nemohla bý~dsunuta s denního pořádku, 
nadejde chvíle k důkazu, že ~eské otázky nelze řešiti bez osvobození Slovensk~ 
Štefánik se přičinil, aby naše Národní rada ve Francii se nazývala "Conseil Na

tional des Pays Tcheques" - N. R. českých zemi, do nichž se zahrnovaloi Slovensko; 

jeho přičiněním t~ké na propagačních mapkách, umístěných na obálce revue "La 

Nation Tcheque" i na jiných publikacích Národní rady, bylo ozna~Bnoeelé území 

našeho budoucího státu i se Slovenskem nápisem "Pays Tcheques~';a vedle toho 
. ..!!--.-_._~ 

teprve - bez jakéhokoli vnitřního rozhraničení - byl na českých krajích umístěn 

menší nápis Tcheques a na slovenských Slovaques; právě tak měl Štefánik roz· 

hodný podíl na vytvoření památného odznaku legií, na němž znak Slovenska hyl 

umístěn jako rovnocenný vedle znaků ostatních tří zemí českých. Později -

zvláště když mizel důvod k taktickým ohledům, protože se v spojenecké veřej

nosti počalo vžívat vědomí a přesvědčení, že Češi a Slováci jsou jeden národ a že 

k osvobozeným zemím koruny české je nutno připojiti i slovenské severní Uhry

Štefánik užíval pravidlem termínů československý a Če~h~ mluvě o česko· 
~lovenské otázce, o československém národě a p., aby stále vyjadřoval své základní 

hledisko a snažení: jeden národ a jeden stát. 

Jaké postavení m~;;i-~-;i~venský stát uprostřed poválečné Evropy, jaký 

měl být jeho poměr k Rusku na jedné a k západním spojeneckým mocnostem na 

druhé straně? Štefánik byl zcela zajedno s Masarykem v tom, že tento stát má být 

úplně samostat1!Ý a že při všem těsném přátelském a spojeneckém poměru k Rusku, 
~ . 
jako k svému mocnému ochránci, má a musí se opírat též o sympatIe a pomoc 

evropského západu, Francie, Anglie a ltalie; že utvoření i udržení a zdravý rozvoj 

tohoto státu je zájmem a problémem evropským, nejenom záležitostí rusko-slo

vanskou; že proto politika a diplomacie naší osvobozenské revoluce musí vidět a 

uplatňovat svou věc v rámci evropském a světovém. Právě Štefánik musil čelit ....-
za svého pobytu v Rusku 1". 1916 a 1917 jednostranným a málo reálným koncep= 

rusko-slovanským a všeslovanským, jak je představovali místopředseda Nár. 

rady posl. Diirich, který se nakonec nezastavil ani před rozkolem, a jeho čeští 

i ruští důvěrníci: dr. V. Štěpánek, Sv. Koníček-Horský, A. J. Gerovský aj. Z poli

tických rozhovorů s nimi, které byly zachyceny písemně, i ze zpráv, posílaných 

současně Masarykovi a Benešovi do Paříže, poznáváme dobře Štefánikovu myšlena 

a argumentaci. 

V kijevském zápise, jehož československou formuli osvobození jsme již poznali, 

Štefánik se dovolával pro osvobozený národ záštity a protekce Čtyřdohody a 

ujišťoval, že československý národ na jedné straně "chová absolutní důvěru k Rus

ku", které chce pokračovat ve své historické úloze ochránce a osvoboditele Slo

vanstva, a na druhé straně "současně pevně věří v upřímné a účinné sympatie", 

kterých se mu již dostalo zvláště se strany francouzské, anglické a italské. K to

muto místu "zápisu" podával Štefánik Masarykovi zajímavý výklad (v dopise 

z Petrohradu, ll. IX. 1916): "Hovoríme o samostatnosti pod protekciou štvor

dohody (zásada úplnej samostatnosti), akcentujeme trochu viac naše slovanské city 

k Rusku. (Rusko zvlášť a západ zvlášť.) No to je metoda. Francúzske posolstvo 

pochopilo túto moju taktiku a schválilo ju, a Rusimajú tiež svoje, keď dokumentu-
• v I " J eme nase s ovanstvo ... 

Diirich kijevskou dohodu programovou a organisační sice podepsal, ale jednal proti 

ní. Když s ním Štefánik potom mluvil, podnikaje - bez valné důvěry v úspěch -
opětovný pokus o vyjasnění a dorozumění, vyslovil se nejprve pozoruhodným způ-
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sohem o revolučním programu: "Vím, - pravil- že mnozí nadšenci sní o sjedno

cení všech slovanských národů a já ctím jejich názor, když vzniká z ideálních po

hnutek, ale všichni rozumní lidé musí dnes přiznati jednak, že tento ideál je 

hodně mlhavý, jednak že se k němu ani ti nadšenci nedostanou jinak, než přes 
etapu samostatnosti, která za daných okolností je maximum toho, čeho hychom 

mohli dosíci. Kdo chce více, nedhá jisté vývojové posloupnosti, a lehko hy se mohl 

dostati do situace, že hy vlastně podporoval zachování Rakouska v té či oné for

mě ... Opakuji pro svoji osohu, že já již jako Slovák - tak jako jistě mnohý z nás 

- spatřuje v uskutečnění slovanského sjednocení koneČný ideál, a nikdo nemá 

práva činiti mravní výtky těm, kdo v tento ideál věří, al.e musíme míti na zřeteli, 
že akcentování tohoto ideálu v dnešní dohě nemá příznivého ohlasu na západě 
a naopak maximum toho, co může hýti našemu národu poskytnuto v jeho politic

kých snahách na cestě k tomuto ideálu, záleží právě od souhlasu spojenců s poli

tickou samostatností našeho národa. Samozřejmě, jakmile této samostatnosti do

sáhneme, hude vyplývati nejen z našich slovanských citů, ale i ze skutečných zá~ 
jmů, ahychom svůj poměr k veliké slovanské říši ruské upravili vojensky, politicky 

a hospodářsky co nejintensivněji." - Uvažujeme-li o tomto projevu Štefánikově, 
jsme asi ochotni př:ičísti hodně na vruh snahy, l;yjíti s porozuměním vstříc slov~,:: 
~~~, které hylo třeha přivést na půdu reality, avšak přece jen můžeme 
snad z něho uzavírati, že Štefánik tehdy spojoval v sohě v podstatě slovanského 

. romantika a idealistu s realistickým politikem, poučeným ve škole západu a ma-

jícím živý smysl pro skutečnosti a možnosti. Proto na jedné straně mohl označovat 
program plné samostatnosti jako minimální a na druhé straně o cíli Všeslovanů 
mluvit jako o programu utopistickém. 

Nejrozhodněji odmítal Štefánik panslavistické ohlačné říše v rozmluvě s dr. Ště
pánkem (13. IX.) dovozuje, že ~o ~.,~:r.p.-2 .. _~~~.2!P.-i~!~,E-~.~~šeslovanský stát __ 

A neméně určitě vyložil své stanovisko ~usoyi _!:._} : .. 5!!r_o_v_s_k_é_m __ u(v rozmluvě 
z 23. IX.). Vytkl mimo jiné, že Rusko samo se chová k otázkám slovanským chlad

něji než státy západní a uzavřel politickou diskusi tímto programovým projevem: 

"Program je jediný: osvohození československého národa. To je hlavní. Co potoni, 

to možno dnes jenom zhruha prodehatovati. Osud československých zemí může 
hýt jenom dvojí: hud' hudou připojeny k jiné državě - totiž k Rusku _ neho hUm 

dou tvořiti samostatný stát. Připojením československých zemí hy vznikla pro 

Rusko větší škoda než prospěch, nehoť kulturní a sociální postavení těchto zemí 

je zcela jiné než zemí ruských, a ~áhYE~~~~nořila vedle otázky polské a ukrajin

ské také otázka česká a j. ~.~~_~p.!.ná samostatnost. Forma nového státu 
může hýti huď a) autokratická, což je vyl~~; b) repuhiika, kteroužto formu 

Masaryk nijak neprosazuje; já jsem řekl žertem Briandovi: "Byl jsem pro repu

hliku, dokud jsem nepřišel do Francie"; c) zůstává konstituční monarchie a tu je 

nejdůležitější otázka dynastie. Otázka ta hude řešena mezinárodně. Naše sympatie 

přirozeně táhnou nás k dynastii slovanské, což Masa~!~ ~ís~mně ~~rmuloval. O ~y: 
nořivší se otázce l.ersonální unie se Srhskem musím rlCl, ze Je polItICky neh~zpe~ 

a že není dosti ani života schopna." 

V souVislosti s vyloženými názory gen. Štefánika na poměr našeho osvohozenského 

úsilí a hudoucího státu k Rusku, hylo hy důležité zdržeti se více u jeho osobního 

slovanského kreda a vztahu k Rusku; nutno se spokojit zjištěním, že ruské zkuše

nosti před i porevoluční a zvláště sibiřské přimísily - podle svědectví J aninova 

i Benešova - hodně rmutu a skepse do dřívější důvěry a víry Štefánikovy. 

Poznali jsme, že a proč Štefánik trval na plné samostatnosti československého 
státu. Zbývá ještě ukázat, jak si představoval jeho státní a vládní formu. Pochyb

nost - a víc než p~chyhnost - o vhodnosti repuhliky u nás projevil dosti zře

telně také v rozmluvě s dr. Štěpánkem i Gerovským. Podobně - ač diplomaticky 

zddelivěji - se vyslovil (15. 1. 1917) v rozhovoru s gen. Gurkem, tehdy náčelní

kem rus. gen. štáhu. Ve vlastním Štefánikově zápisu o návštěvě čteme, že na otázku 

generálovu, j aké jsou československé úmysly v otázce ,dynastické, neho zda se snad 

pomýšlí na republiku, "major Štefánik, vyhýbaje se poněkud, prohlásil, že forma 

republikánská zůstává vždy ideálem svobodného občana, avšak napřed je třeba, 

ahy národ byl dosti zralý a dosti sjednocený. Bylo hy tedy velmi nehezpečno pro 

Čechoslováky učiniti podobné rozhodnutí dříve, než bude jisto, že výše naznačené 
podmínky jsou uskutečněny. A priori se mu zdá, že ústavní monarchie b.y spíše 

hověla citům a mentalitě Čechoslováků. V tomto případě se ví, že monarchIe bude 

zřízena volhou spojenců, a právě proto se nestalo anemohlostát žádnérozhodnutí.'.~ 

Potom na podnět Gurkův probírali možné řešení otázky dynastické a resultát 

ruského generála hyl, že "zhývá jen rod romanovský". Štefánik tomu neodporoval, 

ale upozornil, "v tomto případě Rusko hodně špatně připravuje Romanovcům 

cesty". 

V přesvědčení o nežádoucnosti republiky u nás nezviklala Štefánika ani, ruská re: 

voluce, a na samém sklonku války podnítila jeho nespokojenost washmgtonsk~_ 

deklarace, na níž hyl sice podepsán, ale jejíhož "předčasného" radikalismu n~:" 
s~hvaloval. Podfe s-;ěd;ct;í-~ Píseckého hned první hod: "repuhlika" vzhudil pro

:;;t Stefánikův. Vykládal v prvním rozhorlení: "Viděl jsem repuhliku zhlízka. Je 

to zakuklené tyranství nejhoršího druhu. Jsem zuřivým odpůrcem takové repu

bliky. Jsem i proti monarchii, jež je dnes pro nás tím, čím je starý oděv, který hyl 

kdysi dohrý, pěkný, ale dnes se nehodí. Jen ta kožišina na něm. A to si vezměme 

z myšlenky monarchické. To, co hřeje, co je i dnes dohré." Jsou to námitky a po

kyny Doněkud všeobecné. Co tedy vlastně Štefánik chtě!.? Patrně opravenou, do

konal:jší repuhliku se silnýmanezávisI)fm~pre-;identem, neboť dovozoval: "Presi

dent musí být volen. Nehude však surogátem královského majestátu, jako je fran

couzský president, ale hude prvním úředníkem. Volen hude na 15-20 let. V urči

tých periodách se sejde soud, který bude kontrolovati jeho činnost ... Bude svo-
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hodný ve svém úsudku i jednání." Nesouhlasil ani se všeohecným právem hlaso

vacím, žádal vedle všeohecné sněmovny senát, který "vždy hrzdí dohře" a který 

"udržuje francouzskou repuhliku". 

V telegrafickém rozkladu, který poslal Masarykovi z Tokia (2. XI. 1918), Štefánik 
-----~~--------~----~--~ vyslovoval své námitky a stanoviska iiž zdx:želivěji a všeohecněji. Tak ad vocem 

'g."repuhlika" poznamenává: "Tato specifikace přišla příliš záhy. Nemáme práva 
stavěti se na místo vůle národa, ani tuto vůli předhíhati. Proto také vysvětluji 

toto slovo "repuhlika" jako pouhou synthesu, ideaHsujícÍ naši nezlomnou vůli ne

žíti nadále pod zastaralým systémem feudálním, ani pod jiným režimem, ať je jaký

koHjeho název, jestliže nehude plně respektovati svobodu a zájmy tříd, odpovídati 

právu zdravě chápanému a důstojnosti individua. Budeme se říditi naučeními 

z historie a nehudeme se otrocky poddávati tlaku toho, co se neprávem nazývá 

směrem moderního myšlení." Podohnou polemickou pointu připojuje k požadavku 

hlasovacího práva pro ženy: "Československý stát se nechce honositi nějakým 
nemístným radikalismem, nýhrž ukázati veškerý praktický smysl pro onu mo

dernost, kterou ukládá jednak situace, jednak složitost různých prohlémů so

ciálních. " 

Masaryk sám o této neshodě - nejvážnější z celé dohy válečné - se vyslovuje 

v své "Světové revoluci" takto: ,~tefánik hyl politicky konservativnější; když 

v 1918 ve W~~!!i!!gtQIl~-dalprohlá~~il~!slosti,. nesouhlasil tenkrát 

jsem jej v stručnosti formuloval. ~-?~avy, že hychom repu:" 

hUku ~~l~~1:lědem~!!ati2.kQ~_!ledovedli úspěšně organisovat a vyhudovat. Avšak 
po nějaké dohě uznal správnost mého kroku "i.-Svůj protest odvoll;ll." 

Zapudil hy Štefánik později a dnes také své ohavy o sk~tečnou životnost a schop

nost demokratického repuhlikánství či repuhlikánské demókracie v Českosloven
sku? Nevíme, ale věříme. Rozhodně však víme, že naše demokracie a repuhlika 

hude silná a nezničitelná, hude-li se její život :řídit mravní ~tivou ideálníh?:.~~ 

Čechoslováka Milana Štefánika: "Láska, práca, poctivost'." 
~ .~,"--- ---

JAR. WERSTADT 

Z literatury: Zápisníky M. R. Štefánika. Vyd. J. Bartůšek a J. Boháč.- Štefánikův memociál. Red. A.Bareš. 
(Zde zvláště články: I. Markoviče, Dr. Milan Štefánik o československej otázke a jej medzinárodnom význame 
v svetovej voj ne a L. Sychravy, M. R. Štefánik a Slovensko.) - Národní hrdina generál dr. M. R. Štefánik. 
(Shorníček.) Uspoř. K. J. Zákoucký. - J. Šujan, Mladý Štefánik a mladé Slovensko. Pokus o rozbor jedné 
tradice. - T. G. Masaryk, Světová revoluce. :...- E. Beneš, Milan Rastislav Štefánik. (Naše revoluce r. II. 1924.); 
Světová válka a naše revoluce I.-III.; Štefánik. a jeho odkaz. - M. Janin, Moje účast na československém boji 
za svobodu; Milan Rastislav Štefánik. Příspěvky k poznání jeho života a povahy; M. R. Štefánik. - L. Sych
rava, Z mých vzpomínek na Štefánika. - F. Písecký, Generál M. R. Štefánik; M. R. Štefánik v mém deníku. -
Dokumenty revoluční činnosti Štefánikovy (Naše revoluce r. II. a VI.). -::- I. Markovič, Slováci v zahraničnej 
revolúcii. - F. Peroutka, Budování státu díl I. 1918 a II. 1919. - Z netištěných pramenů: Zápisy o Štefániko·· 
vých hovorech s některými pracovníky v našem revolučním hnutí na Rusi (J. Durichem, dr. V. Štěpánkem, F. 
Erhenem, A. J. Gerovským) z r. 1916 a 1917. (Archiv Nár. rady pařížské v Památníku osvohození.)":': Štefáni
kovy dopisy T. G. Masarykovi, E. Benešovi, J. Dftrichovi z téže dohy (tamtéž). 
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Alois Rašín 
(Ii< 18. X. 1867 t 18. n. 1923)! 

Ve státním životě je osobní počin a iniciativa, podnikavost a vzdě

lání hybnou silou. Soukromé vlastnictví není něčím, co by bylo od 

počátku světa a co by bylo nějakým dogmatem. Celý problém pová

lečný spočívá v tom, zda právě ty vrstvy, které až do války byly 

organisátory celého hospodářského života, dovedou zhojiti rány, 

které válka zasadila. S provedením toho důkazu ještě se ani neza

čalo, trvá se stále na válečném hospodářství, . jež vedlo k bankrotu, 

Proto není socialismus žádným všelékem, stejně jako není sou

kromé vlastnictví všelékem. Bez vědomí odpovědnosti vůči národu 

a prostřednictvím národa vůči společnosti nemůže míti žádný sys

tém úspěchu. 

Dr. Al. Rašín na schůzi v Nymburce 6. ledna 1920. 

Mezi vůdčími muži, kteří uskutečnili československou samostatnost, dl'. Alois Ra

šín zaujímá zvláštní místo. Nejenom pro svou násilnou smrt; nejenom pro velké 

výkyvy osudu ,mezi rušnou veřejnou činností a násilným ~ichem ~vých dvo~ v~a
lářů mezi rozsudkem smrti a posicí v čele domácího odbOJe, meZI podzemm cm
nos:í a hned na to místem z nejodpovědnějších, nejdůležitějších a nejnesnadněj
ších ve státě, mezi svou dvojí érou v tomto úřadě a prudce oposiční mezihrou; ne

jenom pro velké rozpětí mezi popiračem starého a dělníke~ nov~ho státu, kte
rému dává všecko. To přináší a ukládá namnoze doha, ktera v malo letech, pak 

měsících a nakonec dnech a hodinách přihrocuje a vyvrcholuje historické drama 

a nutí všecky, ahy nasadili všecko. Ale Rašín má a dává kus svého: pronikavý 

pohled reálního myslitele do věcí, vášeň veřejného "pr~~ovníka ~ n"e: 
ohlomnou energii v cestě za přijatým cílem, nechť se prekazky a protIvmcI 

střídají a jmenujíjakkoli. Jím se zjevuje kus antiky v české zemi, s ním kráčí 
tudy mužná, přísná láska. 
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Začal veřejně půsohiti hned po svém příchodu na pražskou universitu jako účast

ník a ~r~y vůdce pokr~kovéh .. o hnutí. Tak se nazývá ohdobí gE:Y!!!_.E_?'!?"~~_t~!~~~e. 
ya<!~s_<!:f:y:~h, charaktensovane mocným zájmem akademické mládeže o domácí ve

řejné otázky a zároveň o ideové proudy, táhnoucí tehdejší Evropóu politickou, 

~~sofi~kou a uměleckou. V české politice udál se .:eI"!!_~~ý_p;t~I?_~~ ~~§l:r5){~§Lzapla
tih perIOdu oportunní politiky, vrcholící v pokusu o nevýhodné vyrovnání s Němci, 

kata~!r_()!~l~~_~().!~~ní E.?rážkou, takže vedení české politiky rázem se octlo v ru

k,ou. národní strany svobodomyslné. Zároveň sílil jako reakce ~tLll!?_~!~!i:smu so

,~~~~s, podporovaný naléhavostí ?t_~zky_dělnic~é, i jiné směry em~~ciPační, 
usilující podlomiti vládu autority a trádice. Tehdejší rozmach severských literatur 

šířil v mládeži touhu po. opravdovosti, francouzský naturalismus a positivismus 

odpovídal její touze po mocné životnosti. V cizích literárních vlivech bylo ovšem 

i mnoho protichůdného, co vyvolávalo zmatek, ale odpovídalo potřebě světovosti 

i kriticismu, jež charakterisovala ovzduší nové české university s profesory Masa
ryke~, Gollem, Gehauerem, Kaizlem, Hostinským a jinými, kteří pro vědu-;;' lit~-~-~ 
raturu hlásali a aplikovali nutnost světových měřítek proti idyličtějším pomě

rům dřívějším. U mladého Rašína od počátku vystupoval reální zájem politický. 

Jeho mocnou vnitřní vzpruhu tvoří nacionalismus, jímž hyl kol něho proniknut 

život rodinný a veřejný i krásná liter~a let osmdesátých. Se svými vrstevníky 

vítal úspěch Mladočechů, ale ideu státního práva, kterou tito porazili punktace, 

chtěl postaviti do středu aktuální poHtiky. Rakousko mělo býti donuceno k fede

ralismu pasivním odporem' na říšské radě, ale aktivním doma; poslanci spolu s 

dem měli utvořiti semknutou hradbu, připravenou na ztráty a oběti dlouholetého 

boje. 25. září 1891, v den příjezdu císařova d~ Čech, vyšlo a hn~d bylo konfisko:

váno Rašínovo "České státní právo" a konfiskace odůvodněna skutkovou povahou 

zločinu rušení veřejného pokoje a urážky veličenstva, ježto se v hrožuře hledí po;

puditi k opovrhování jednotou státního svazku císařství, porušuje se úcta k císaři 

haněním a vyhízí se k odporu proti zákonům a nařízením a k odepření daní. Rašín 

není muž ideologie a literatury, nýbrž politické praxe, onoho stadia politického 

dění, kdy z ideje a tendence vzniká organisovaná politická síla a čin. Rychle se 

stává populárním nejen mezi mládeží studentskou, nýhrž i řemeslnickou a děl

~ickou svými přednáškami a schůzemi i svou účastí na houřlivých pouličních pro

Jevech, kterým se nijak nevyhýbá. Všude napadá starý stát a hlásá nový; kritisuje 

němectví, klerikalismus, kulturní zaostalost a zájmové zákonodárství Rakouska 

a jeh~,dy~astie a vyhízí k zostřeném~~~p~,~~~~~t český, svobodný, pokroko!ý' 

~~~_o~~~~~~av~~. Nejhližší cíle má dva: strhnouti k tomuto boji na trvalo 
zás!up~~~!!_~~~_~sk~ strany, mezi nimiž vidí tendence k oportunismu, a získati 
pro ideu českého státu dělnictvo, které jediná dělnická strana sociálně-demokra-

~."_~'Y'~'~~""''"'"_~' __ ~'' __ <''__ _~ -- .-.~._ .... _--"- ' 
tická, vede k jakémusi-:;"ako~skému internacionalismu. Hnutí se daří a jeho vlastní 

popularita roste. Ale již si ho počínají všímati i úřady, popuzené stálými demon-
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stracemi, tupením dynastie a státních emhlemů a zpěvem "Rudého praporu". Je 
na místodržitelství zaznamenán v "černé knize" pokrokářů, které tam viní z pří
~~h:;ijd;d:~'p~';ti'st~t'~;ozklade~iif;d~ a armády, a za jich~ pravého inspirátora 

za vůdci Sokolem, Ant. Hajnem a Skálou, vedle poslance dra Baxy, považují 

Rašína. V předvečer císařských narozenin, 17. srpna 1893, císařskou hymnu na __ 

Staroměstském náměstí přehluší divoká kočičina, a když je rozehnán 12. září 
hanket na Žofíně, jímž ~ábýtr'~~i;;;;~ výročí smutně památného reskriptu 

a v důvěrné schůzi potom Rašín mluví a Štěpánek srazí se zdi poprsí císaře-rušitele 
dan~ho slova~ rána dopadne: v noci je vyhlášen výjimečný stav pro Prahu a obvod, 

začne zatýkání a ~ říjnaj~ už po~~ovoměstskou věží ve v~zhě mezi mladými 1aQS 
lidmi, kterých je na konec ~~_~~_~ sedmdesát, i dr. Rašín. . 
Delikty, jichž se protagonisté i chol' dopouštěli, hyly jasné': uráželi císaře i státní 

moc, podněcovali k nenávisti a opovržení vůči nim, hlásali politiku rozvratu stát-

ního útvaru a vynucení zm,ěny ústavy. Ale rakouská vláda nevěřila ve spontanno8t 

hnutí a ráda přijala :fikci tajného spolku, díla "návodců", kteří všecko způsohili. 
Tak vznikla pověstná "Omladina", která hyla opřena jen o svědectví agenta-pro

vokatéra (jeňž zahyiillr;~-;ždou) a jiných pochyhných svědků, ale státnímu zá

stupci postačila, ahy žaloval a dal odsouditi pro zločin velezrady a rušení veřejného 
pokoje a přečinů proti němu členy domnělého spolku s velezrádnými cíli, ale 

i pouhé rozhazovače velezrádných letáčků, i zpěváka "Rudého praporu" 
ve vazhě. Obhájci ovšem učinili soudu práci hodně nesnadnou, a mezi nimi pozóru

hodně se uplatnil ~!~!,?!>'~_~!,?'!.~,~.i_~"mladý kandidát advokacie2 jenž také s lavice 
obžalovaných pronesl celý program hnutí, klada hlavní důraz ~!!:~q~ s děl~ 

_~tvem při záp,:;c~~~~Č~~ký';tá,t~-'Ro~dky však hyly napsány předem a""tak ,,60 ~_ 
ze 76 ohžalovaných hylo senátem výjimečného stavu odsouzeno dohromady f!o z~ 

.liře na 100 l~, mezi nimiž vedle osmi roků za výrobu a pohození letáčků, vedle 

tří roků ze velezradu, které se dopustil šestnáctiletý učeň, prodav píseň "Rudý 

prapor", a pěti roků za zpívání této písně ve vězení, hyl i trest ztráta 

akademické hodn,osti i důstojnické šarže pro ~ rušení veř~~_~~~-
.či; taj néhó-·spolčování (O~dina LdrJ;L!!ašfnovi. 
'"'N; dlouhé měsíce se tedy Rašín a s ním jeho hlavní spoluodsouzení "návodci", 

Sokol, Hajn a Skála, octli v samovazh~ na Borech u Plzně. Rašín snášel vězení 
dobře, ano stalo se mu cennou školou. Ještě než nastoupil, vyjednal si u jedIl:0ho 

z dozorců ~,spojení" s přáteli v Praze, které pak po celou dohu spolehlivě fungo

valo. Věděl tedy o všem, co se venku dálo, a mohl na to i sám půsohiti. Udělal si 

dále a zachovával přesný rozvrh hodin s národohospodářskými studiemi a roz-· 

sáhlou lekturou a literární činností (přeložil "Osm hodin práce" od Raě). Život 

zpestřil krátký pohyt v nemocnici a výlet k soudu, také však praktická psycho

logie: výzvědy a půtky s představenými a dozorci. Ale zprávy zvenčí nehyly 

příznivé. Veřejné poměry se nevyvíjely, jak si přál: Mladočeši se vzdalovali od radi-
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kální linie a dělnictvo se vzdalovalo od nich. Ano i vlastní přátelé, kteří spolu s Ra

šínem tvořili levici mladočeské strany, počali se pro její oportunismus od ní odvra

ceti, což znamenalo, že pokrokové hnutí bude teprve nuceno budovati si vlastní 

stranickou organisaci, místc? aby využilo posic mladočeských. Kromě toho se hnutí 
\", tříštilo. 
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Na' jedny působil Masaryk, jenž se rozešel s Mladočechy a potíral radikalis

mus požadavkem věcné oposice a drobné práce, na druhé socialismus, jenž do 

popředí stavěl otázku dělnickou; literáti pak propadali rychlé diferenciaci, stý

kajíce se leda v pohrdání s praktickou politickou činností. Když v :říjnu r. 1895 vyš"el 

manifest České moderny, který podepsali i přátelé Rašínovi, vyjadřujíce již nepo

krytě zmatek a rozvrat, který v hnutí nastal, zažil tento ve vězení zlé chvíle. Byl 

nejvyšší čas, že jeho trest již vypršel a že 5. listopadu - nežádaná amnestie to 
zkrátila jenom o několik dní - konečně vyšel. 

Nalezl jiné poměry nežli když odcházel. Jen zlomek mladočeských poslanců zůstá
val věren radikalismu, ostatní, mezi nimi všichni čelněJ" ší byli syti op osice kterou 

---1'" " 

dělali třem kabinetům. Přišel hrabě Badeni, odklidil výjimečný stav a zbytek 

~~~~~ Omla~y, a jazykovfm nařízením, který~~tina stala částečně stát~ 
la~ykem~~~~:::á~al si českou delegaci, na druhlstraně ovsem.vy--VUlal neočekávaně 
]?rudký ~dpor Němců, provázený silnou notou pangermanismu. Za těchto okol

ností pokrokové hnutí se octlo v situaci velmi nepříznivé: neústupné potírání 

státu těžko bylo hlásati jako obranu koncese, na kterou tak útočili mocní národní 

protivníci. Nepodařilo se udržeti ani vnitřní jednotu hnutí: smět dra Antonína 

Hajna, bližší socialismu, chtěl ponechati !llandátr.!l0vé voleb~ kurie jenom k~;:~ 
didá!ům i~l~~m.!. utkal se proto s Ra~_~~okolem ~-r. 1897 vysto~pil z ~a
_d~čJ~~ké_~tran!_ a utv~~!-!, stranu radi~_~Jn~~~~~ou:. Za vyhlídekneval~ěpfí~ni
vych po dvou letech ~itMladočechy i směr Rašínův a organisoval se ve stranu 

U!,dikálně-s.!átopráv~. Ani novinářsky, ani v říšských volbách r. 1901 neměl 
úspěchu a tehdy dr. Rašín, někdejší neúnavný řečník1}novinář,"'stranu opustil 
a.!ktivní politiky vůbec zanéch.J!!~' . 

Straně vytýkal, že se předčasně osamostatnila. Ale pozbyl také víry v ~spěch"'radi
kální taktiky. Nicméně měl stále veřejn?~tico ~íciE'Brzy založil se svými osobními 

přátel~~e~~ Slovo, v;)němž zp:Arn . r!l~k.~L!!~dá Mladočechy, potom však po
číná v nich viděti nové možnosti a nakonec propaguje myš en u politické koncen

trace, jež by dala Mladočechům nové odborné pracovníky a umožnila podle ma

ďarského vzoru politiku dvou stran, radikální a oportunní, kteréby si pracovaly''; 

do rukou. Působil na něho .Eř~!~.~!!!_~.vůdc~}\!!~?očechů, profesor Kaizl, jenž se 
yfznačně !!:pla~nil v úřadě ministra financí, a po jeho smrti jeho mladší dr~h z tro

jice ..E.0Htického realismu,op~štěné~~ Masarykem, dr. Kramář. Zejména 

když tento za ministe;:tva Gautschova octl se v čeÍ~ akce p~o·:;ole~í reformu 

všeobecného a rovného práva hlasovacího,přidal se i dr. Rašín k nadějím, jimiž 

, I 

to provázeno pro českou věc, a spolu s jinými veřejnými a odbornými pracovníky 

vstoupil do-mladočeské strany. 
lŤjal setam vedení organisace a tisku, tedy úkolu nemalého. Strana ~ve dotu~ ne-

přizpůsobila potřebám demokratické, hromadné organisace~ by~a SpIS~ SkU,PI~OU 
notáblů jež stranickou politiku jen improvisovala schůzemI a tIskem. Nym vsak 

začínal ~ěŽký boj o život. neboť hned prvními všeobecnými volbami 1'. 1907 strana 

ozbyla svého monopolního po~ení mezi českými strana~i. ~tr~tila ce~~ v~n: 
kov a u rze a se poctem poslanců sice za agrárníky na tomtez mIste se so~almml 
demokraty, ale jen v důsledku uiších voleb; hlasů měli Mladočeši v procentech 

p;~;~i-:S%, mandátů skoro dvakráte tolik. Ves to se ujal dr. Rašín své práce 

s velkou houževnatostí. Soudil, že úspěšná česká politika nemůže jíti jinou cestou, 

než nasadí-li páky proti centralismu přímo ve Vídni a nebude-li při tom vyluč~vati 
žádnou taktiku, tedy také ochotu podporovati svými hlasy a účastí v kabmetu 

takovou vládu, jež by se chovala příznivě k českým požadavkům. Mezi ně nekladl 

na první místo změnu ústavy ve směru federativním, k:erá ~ěla býti te~r~e ko: 

runou české politiky; ,~t,~~i.~de-li vládl:!..~_~otna zesil~vat~_ .. ~~go,up~m Cec~~ 
v úřadech, jmenovitě ústředních, dále plniti přání jazyková, kulturm a Jmenovlte 

~spodářská, na která kladl zvlášt;<lí důraz. Přál si, aby se Ceši stali stejně samo

J~'mou součástí vládních kombinaci jako Němci a zvláště Poláci, kteří z toho do

velU tak dobře těžit; tím měl centralismus postupně pozbýti svého německého 
rázu a Němcům z Čech a Moravy mělo býti ukázáno, že není v jejich prospěchu 
stavěti se ve všem proti zájmům těchto zemí, čehož se využívá ve prospěch zemí 

alpských a Haliče i Maďarů, nýbrž dohodnouti se rozumně s Čechy, cO'ž arci zna-

men..alo uznati jejich rovnocennost. 
Na s~r~ně o:ficiálníhoRakouska bylo pohříchu málo ochoty umožniti takovou po-

sitivní politiku, zastá;vanou s velkou vervou drem Kramářem, jenž dal jí jméno. 

'Monarchie se ocitala v důsledku anekse Bosny a Hercegoviny a své 'protiruské po

litiky víc a více ve vleku Německa a stávala se tak pasivnín:, účast.níkem. ~ehvo iso
lace. Ve Vídni nebylo tedy ani ochoty vystoupiti opravdove protI odbOJI nemec

kých soudců, kteří odpírali češtině platnost ve smíšeném území, ani činiti ústupky 

vnitřní češtině, ani konečně vystoupiti proti německé obstrukci na českém sněmu, 
která uváděla zemské finance do velké tísně. Positivní politika měla sice úspěch 
potud, že se jí na čas podařilo získati i národní sociály, kteří s ní 1'. 1911 uzav~eli 
úspěšnou volební dohodu, při níž byl zvolen do říšské rady ~šín, který rok pred 

tím ještě v dopl~ovací volbě prohrál proti někdejšímu politickém~ příteli a .spolu
vězni z B~rů Karlu St. Sokolovi. Mladočeši neváhali podporovati - pod tItulem 

~pevněiú nezávislosti monarchie - i značné armádní po~avdavky, v nichž se !í~ 
ohlašovala přicházející válka, a Rašín v parlamentě horhve podporoval :financm 

plán, jenž by byl sanoval i zemské :finance, ale nezabránil tomu, aby vláda anen

!'kými patenty v srpnu r. 1913 vyzýva~,~m způsobem :r;!esuspendovala zemskou au~~ 
111' '" .'~. _ 
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nomli a nepřenesla jeJ'í správu na úřednickou sp '" ,. k .. v dIv; .. 
~-"._-'"."-'--'~."-~-'" .. _,_ .. _ .. ,~ __ ~ ravm omISI, coz a Sl POSltIVní 
politiku učinilo závislou na dOhOděsNěmci. Ve vědomí, že mOžnosti vnitřní české 
politiky v Rakousku jsou značně zúženy jeho zahraniční orientací která pro Čech 
má .síl~ fata, a vv"rozváš4ěné~ ~á~~"~.~e~,i Mladočechy a ná~odními SOciál;' 
Drotl mmž dr. RasIn vyvolal aferu Švihovu -~t "-k k "'h V' ~----_._" ........ ,"" .... , .......................... _" .. __ .~_ ,zasnw vsec y onec stare o reZlmu 
a začátek světové války. -

Positivní politika měla zahraniční předpoklad: dohrý poměr Rakouskal{Rusku 
jenž hy umožňoval vnitřní nezávislost na Berlí'iiu ';:-'~y-;t;uktur'y-;ri~trarch;~' 
T hl" le. 

o . y o rázem smeteno. Ale s druhou eventualitou, ~šením proti Rakousku 

.! m~m~ R"~~~~;S~?;etí.!,~l~j~~_IE~!~~tl"~lIlSl~!~!~p.!ávní. Ceský národ hyl do ~ 
tove valky paSlvne vlecen a dlouho neměl viditelného politického vedení. Budouc-

nost ... přip~~v.ovala se : jednotlivcích a důvěrných schůzkách. Úspěchy ruské 

arm~dy oZlvily a stupnovaly rusofilství. loli!_~~, střede;m. tohoto proudu, o!L 

:e,odzlmu. r., ~~ecného, hyl dr. Kramář, jenž nedlo~ho před vypuknutím války 
poslal IDllllstru Satanovu návrh případného uspořádání Velkého ~ska a své mí

nění o cílech války nyní formuloval slovy: "Buďhude Rusko sahatiaž k Aši 
!l:a~~ko až do Kijeva". Pomocí puhlicistyVi~"dimíra d 

--~._._--_ se a ru 
~~šíno:i dO,dati p!es Sofii ~ohodové diplomacii důvěrné memorandum, požadující 
~nz~ní c~sk~ho statu v maxImálním rozsahu (s Lužicí). Dr. Kramář hyl přesvědčen, 
ze o ceske otazce hude, také vzhledem k tísni západních spojenců, rozhodovati Rusko 

a že to učiniti chce a také vojensky dovede ve smyslu velkého, federativního slo~ 
vanského imperia. Ero toto řešení hyl i dr. Rašín, soudě, že úplná samostatnost, třeha 
v'd ,. kl"'d I h v k" -- .. Z~~CI.L.:!:!."_~_, .. ~ .. ~_ .. ~~_~~~átq těžká hřemena na ohran~,kdežto státoprávní 
SOUVIslost s Ruskem hyla hy velmi výhodná hospodářsky. V duhnur.1915 dostal se 

. ~nečn~ za hranic~.s~í~~~J:l~~!!~~,P_~~!:l!l~!>~. Tehdy s~ již vedení odhoj; 
kr!s:ahsovalo. V ~dle !p-Iadočeské skupiny hyla tu ~~cká (Šámal a Beneš), 

k:era hyla ve spojení S r~?~~~~~".~~~.aryke~, jenž odejel za hranice, a s publi
CI~t~u a, d~věrníkem ruské vlády Svatkovským ve Švýcarec~i jenž prokázal české 
veCl vehke služhy, dav J'í k disnosici svoje posly" K v v li' I k' ~ __ .. ---..~.~.,.J.:'ďď~__" . onecne .!f:y a tu s upIna stato-
prá'::~~ď.!!~l~a. Všecky tři se shlížily a tak v~kla počátke~hřezn;;r.1915 spikl-;

_~~~á or~~ni~~~e.~a~, důmyslně vynalézavá a~Jená slídění úřadů, i když jed". 
notliví .~l~nové h.yli zatčeni. Měla '{1.kol dovídati se, po čem všichni nejvíce prahli~ 
zda tohz Je ~a~ěJe na mezinárodní řešení české otázky i jaká je činnost a výsleJky 
akce zahranICm, za druhé měla podávati za hranice informace politické i vojenské 

a hospO~á~~ké a. ~onečně měla připravovati !~~~~~jď~o~á~ čehož první etapou 
hylo hramtI polItICkým projevům, jimiž hy mohla rakouská propaganda za hrani-. 
cemi čeliti akcím emigrace. 

J?r. ~r~~ář ~utk~ za~r~n~ loyalnímu projevu ~.~~ktch~R.~~lanc~, v~áci hrzy 
odchazeh do pole s J asnymI drrektiv<:l..JJ.1Í_a veřejné mínění hylo orientováno ostře 
E_?!L~~ku, ač politického života téměř nehylo a tisku hylo nejen hr~ 
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i v pouhých náznacích oposičních, pokud je censura ovšem postřehla, nýhrž vynu

covány od něho i projevy pro válku a válečné půjčky. Tu, povzbuzen vítězstvím 

u Gorlice, rozpřáhl se :,akouský generální štáh k rál!-ě.-: na večer f 17, kVět,na r. ~ 
když se Maffie na schůzce u dra Šámala napřed potěšila prvním číslem' Denisovy 

Nation Tcheque, Masarykovým memorandem o nezávislých Čechách a zprávou 

o pokrocích tvoření českého vojska v Rusku, hyl zatčen dr, Kramář a vůdce Sokol

stva dr. Scheinera 12. července r. 1915 i dr. Rašín . 
.. '. _~~._.!J 

tOllotove'zériCnevstupoval Rašín jako před dvaadvaceti lety na Bory, Tam si 

nesl sympatie veřejnosti, pevné nitky s vnějším světem, optimismus mládí a jis

totu, že za dva roky začne tam, kde právě přestal. Rakouští vojáci r. 1915 hyli 

na vrcholu hoj ovnosti proti civilistům, venku spěly dějiny k cílům zatím nezná

mým a za dveřmi vězení začínal těžký zápas o návrat a možná o hlavu, provázený 
starostmi o rodinu. Byl konec veřejného půsohení, ano i konec pouhé pasivní 

účasti na veřejných věcech, nehoť isolace hyla, zvláště s počátku, velmi přísná. 

"kdož neprodělali tento stav hladu po zprávách, jež nelze si opatřit uvnitř vy

sokých zdí Zwingru, ne ze zvědavosti, nýhrž proto, že nelze mysliti reálně o plá

nech pro hudoucnost, nedovedou pochopiti, jakou trýzní je vězení pro inteligent

ního člověka, toužícího sloužiti veřejným zájmům", připsal Rašín do svého deníku. 

hylo zde také plno nepříjemností a pokoření, o nichž napsal: "Neklesnout 

špíny, čistě žít, ne"estoupit na nižší stupeň kultury, to je ten strašný zápas, 

který inteligentní člověk prodělává ve vězení." To hyly kruté podmínky, za kte

rých Rašín vedl svůj zápas s vojenským soudem, třehas věděl, že i tentokráte jest 

jeho rozsudek napsán už napřed . .Jako roku189~, tak i nyní hěželo o to, co nejvíce, 

rozviklati a zahanhiti ohžalohu i soudce a vrhnouti na ně odium tendenčního pro

cesu, vedeného proti smýšlení. Den ze, dne hylo tu třeha čeliti soustředěným úto

kům žalohce a vedoucího líčení, pro něž pracovali úřední i dohrovolní sUdiči, také 

universitní, neodhaliti ovšem svou pravou duši, ale na půdě faktů a právních zásad 

odhalovati duši jejich. Rašín to dělal s klidem a jistotou, která ho nikdy neopouš

těla, přitom s l~dovou ironií, která dráždila soudce. Ostatně studium monstrosní 

žalohyo 103 foHových stránkách, která 18. října hyla dodána, konference s ohháj- e) 
~ .~--------~--~---------
cem, poslaneckým ~olegou drem Koerne~"~~říprava ohhaj ohy, a konečně proc~s 
ám, zahájený 6. prosince, který se vlekl až do 3. června 1916, kdy vynesen roz

su ek, znamenal záchranu před nejhorším' ve vazhě., totiž nudou a osamělostí. 
Poskytoval právníku a ohhájci stálou příležitost měřiti se s protivníky, přinášel 

však také ve sV'ědeckých výpovědích a hlavně v materiálu, předkládaném žalohou, 

mnoho nového a neznámého o české akci a veřejných projevech na východě i na 
~""_~_. ____ .___ ._~~.___ __~~ill~~ __ ~ __ 
.,západě. Ohhajoha vedla a soud připustil vynikající svědky, čtyři ministerské před-

~dy-: ministry a místodržitele hr. Thuna, z nichž nejeden d~l najevo svůj ne

~ouhlas s žaloho~. Ta. vůhec proti Rašínovi hyla chudá a vratká, ohmezujíc se 

v podstatě na článek o válečných půjčkách, kdežto jinak ve všem předpokládala 
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~s.l.~~~mění I; drem Kramářem. {proti tomu snesla sice hromadu materiálu, z nichž 

dokazováno, že se po léta xůči rak,.ouským i vlastním lidem přetvařoval, dělal 
zdánlivě rakouskou politiku, ale ~~~~ přip!.,.avoval útok Dohody nafuko~~ 
a_ Německo, a jakmile tento nastal, postavil se vůči státu na stanovisko pasivní n~~ 
účasti, ale t~k.é aktivního nepřáte.ls~ví, bráně jiným v loyalní činnosti a .?ám~ 
~~~avouovatl J~k Masaryka, tak hd~,~_~E_~ __ ~~~~~, jako B()hdana Pav~, kteří proti 
rlSl vystupovalI za hranicemi. Ale přímý styk s nepřáteli za války dokázán nebyl, 

číslo Nation Tcheque, nalezené u dra Kramáře, napovídalo, ale neprokazovalo, že 

cesta, kterou přišlo, vede i z Rakouska ven. Nezbývalo než spokojiti se postupem 

právnicky kusým, a říci: zde jsou mužové velezrádného smýšlení a tam jsou mu

žové velezrádného jednání, mezi oběma pak je taková shoda, že onino jsou ná

vodci a intelektuálními pachateli činů, jichž se dopouštějí tito, a proto jsou vele
zrádci. 

J ... červn~>_J::_~_~~? __ ~yl tedy vynesen rozsudek, jímž vysloveno, že dr. Kramář za :y!~ky 
jako vůdce panslavistické propagandy a českého rusofilského ~utí hlásání~ a ší~ 
řením zásady všeslovanské vzájemnosti, pěstováním styků s nepřátelskou cizinou 

a vědomou součinností s organisovanými tam podniky na rozbití jednotného stát

ního svazku a odtržení zemí českých a Slovenska a jiných zemí mocnářství, 
obydlených Slovany, p.2:s?_b_il_J_·a_k_o_~p_ů_v_o_d_c_e_, návodce a strůjce, aby se odtrhla část 
~íše, J?řivodilo a zvětšilo nebez ečí 1'0 stát zevně a pobuřovalo uvnitř; dr. R ' 

"nadržoval, napomáhal k vykonání tohoto zločinu, úmyslně opatruje prostredky 

a odvraceje překážky, k bezpečnému jehoEov~dení~~; oba pak za války 

, ~"provinili se takovým jednáním a opo1híjéní:ni, jak výše uvedeno, a sváděním čes
! kého obyvatelstva a českých vojenských oddílů k pasivní resistenci proti úspěš
I nému provedení války, k zradám a dorozumívání se s nepřítelem, aby se jimi uško

I dilo rakouské válečné moci a spojeným německým vojskům a prospělo nepříteli, 
J při čemž byla rakouské válečné moci způsobena velmi důležitá škoda vzhledem 

I k operacím proti nepříteli". Dopustil se tedy Ěr. K~_~,!ř zločinu velezra4yjako 

původce, návodce a strůjce, a zločinu proti válečné moci státu, dr. Rašín pak zlou. 

činu velezrady jako vzdálený úča~tntk a rovněž zločinu proti válečné m~ci ;átu ,_ 

208 

---:::-----::------,--, --'--- ~ - ",,' '" 
a oba odsouzeni k ztrátě akademické hodnosti a trestu smrti provazem. 

Byl to vlastně rozsudek nad českým národem a jako takový byl také přijat, doma 

i v cizině. A bylo potřebí je,ště rozčilující práce, aby na žádném odsouzeném nebyl 

proveden, nebot' hlavní stan nařídil odvolacímu soudu, že dr. Kramář nesmí býti 

~o~oručen milosti panov~~ Když konečně obhájce smluvil s min. předsedou
hr. Stiirghkem a na druhé straně s odsouzenými způsob žádosti za zastavení trest

ního řízení a chtěl žádost odevzdati, byl premiér v poledne téhož dne zavražděn. 
Vojáci se pak ještě pokoušeli, aby těžce nemocného císaře přiměli k podpisu roz

sudku, ale osobní lékař se tomu vzepřel a císař den po usnesení II. instance (4 hlasy 

proti 1), aby dr. Kramář milosti doporučen ~~~~;~~. Byla tu nová situac~, 

císař Karel změnil rozsudek dru Rašínovi v 10letý těžký žalář a po půl roku pobytu 

v hrozném ~~!._J::l!,~lJ~r,sdorfs1i:~!p:, kde li~§Jt~E~l!ě umírali hlady." vyhlásil poH~ 
tickou amnestii, která dru Rašínovi po dvou letech vrátila zase svobodu. 

Ve vězení dr. Rašín nejenom zápasil se soudem, nejenom žil v těsném styku s ná

rodní duší prostřednictvím české literatury, kterou hojně četl, nýbrž konal také 

rozsáhlá studia hospodářská. ~ apsal tam "N ár~dnL~~_~po~řství.:~, ale také - pod 

rozezleným pohledem vojenského žalobce, který to uhodl - E.§P~_~L!:~s~ 

dářskou základnu a další cestu ,československému státu. Pro ten jal se, octm.lV se 

na svobodě~p~~~~;;ti;;p'~;ě;~~~~nohem příznivějších. Samostatnost nebyla již 

pouhým předmětem blouznění nebo nejvýše spiklenecké práce jednotlivců, nýbrž 

ve formě ideje sebeurčení národů ovládla svět a doma sjednotila národ a odvrátila 

nebezpečí, které v minulých letech tísně a malomyslnosti hrozilo, že svede poli-

vedení k projevům a činům, jež by podporovaly rakouskou a maďarskou 

propagandu za hranicemi a zle poškodily akce odboje. To bylo osobními z_měnall!:L_ 

obratem ve vedení stran znemožněno. Ale bvla tu stále veliká otázka, 
" 

jak se zbaviti rakouského panství a jak zaříditi věci potom, aby nenastal chaos, 

a nový stát se co nejrychleji konstituoval a zahájil návrat k normálním po

měrům. 

Rašín vytkl si to jako tři úkoly. Musily se, v souhlasu s příznivými infor

macemi ze zahraničí a vývojem na bojištích, konati přípravy pro státní pře

vrat; musil býti vypracován soubor hospodářských opatření, aby se ob

pořádek ve měně, :financích, výživě obyvatelstva, opatřování surovin a vý

robě' konečně musilo se pracovati o nové oroganisaci veřejného mínění, aby J) , , 

bylo schopno vytvořiti si zákonodárný sbor a vládu s dostatečnou autoritou. 

Ve veřejném životě bylo nasnadě ~1~,~nodušení. Strana sociálně-demo

~~-~kau;rr~á~;távaly stran~. Ale z~ývající městské: národní svobodo

myslná, státoprávní, realistická a lidovo-pokroková neměly už jednotlivě raison 

ďetre a ~ylyochotn~ ~p~ Zprvu se zdálo, že se k této akci..ť!idá i strana 

~odně-sociálnL Když v'šak se orientovala ~ociali~ticky a sblížila ~_ociální d~,",
mo~r~ci~, zůstJy pohromadě ~om strany pr~edené ~ utvořily splynutím 

stranu novou, čsl. státoprávní (po převratu: národní) ~mokracii, stranu zdůraz

ňující yedle twj"e za český stát n~_ trvalo S~~?Jový a de~okr~~i~kt~_při 
.'QI ~ .. ,,~-

zachování zásady soukromého vlastnictví sociální státu i U""~'-"U 

Hospodářská politika nového státu byla těžkým problémem. Byla zde velká ak

tiva: území od přírody bohaté s vyvinutým zemědělstvím a hornictvím, s mohut

ným průmyslem, v českých zemích s hustou dopravní sítí, s technicky zdatným 

a pilným obyvatelstvem, s nemalým za normálních poměrů peněžitým i věcným 

národním j měním a důchodem. Avšak zemědělství značně trpělo válečnými po

těžba uhlí poklesla, železnice byly ve špatném stavu, průmysl byl jedno

stranně orientován pro válečnou výrobu, kdežto jinak neměl surovin ani odbytu, 
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skladiště surovin, zvláště zahraničních, i výrobků byla prázdná. Obyvatelstvo 

měst značně utrpělo nedostatečnou výživou, napořád bylo zkrušeno válečnými 

strastmi, válka jako všude nejvíce řádila právě v ročnících nejzdatnějších mužů, 

a na frontě i v etapě, mezi vojáky a občanským obyvatelstvem byla demorali

sace a rostoucí dráždivost a anarchie, kterou dokonávající stát hrozil odkázati 

n9vému. Prameny surovin průmyslu i jeho odbytiště byla v cizině, zčásti zá

mořské, a obnově styků bylo na překážku kromě politiky a měny i obtíž dopravy; 

při tom průmysl v zemích českých dosud byl zařízen pro území celé monarchie, 

které se mělo pro něj státi zahraničím, což mu d,valo do budoucna ráz silně ex

portní. Nemohlo se však také valně počítati na dbmácí trh, protože obyvatelstvu 

sice chyběly nejpotřebnější věci, ale utrpělo veliký pokles důchodů, jemuž neod

povídaly ceny zboží. Nejhorší ze všeho však bylo <~nehodnocení ~měny trvalou! 

n::~~~ rosto,:~flací, kterou si monarchie opatřovala prostředky na vedení 

války. Hnel' na počátku byl suspendován statut Rakousko-uherské banky a stát 
-~- - -~~-- ~ ---~-

počal si u ní ~~l~~!!~ úRisy v~v,j2-Qvatipeníze, což na sklonku války dostoupilo 

~ ji!~5 miliard korun. ~2'~ě toho bylo vydáno ~ ~iliard v~lečných Růjček, 
které všemožně vnucovány obyvatelstvu. Pen:fze pro stát opatřovaJ;:t banka tis

kem nekrytých bankovek,jichž ~_~lI!_!!t~~_J:"~~ činil 33·6 milia~~ři~áct~ 
~~~te více než před válkou. Peníze takto uměle rozm~ožované muJily pozbývati 

kupní síly čili vyvolávati drahotu, nehledě k tomu, že výrobky, které si stát za 

ně opatřoval, byly rychle konsumovány armádou, při čemž zemědělství, doly, 

dopravnictví a zařízení továren nedostatečně obnovováno a pustlo, prázdnily se 

sklady a vybíjel dobytek. Tímto dvojím tlakem se ustavičně horšil poměr peněz 

a statků a rostla drahota, která tížila jmenovitě městské obyvatelstvo, jež nevy-
o;-
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stačilo s příděly potravin za maximální ceny a musilo přikupovati draho pod 

rukou, kdežto ostatní potřehy, jmenovitě oděv, musilo obmeziti na nejmenší 

míru, nemajíc za ně kompensací ve zboží. Avšak také venkov trpěl nedostatkem 

pracovních sil a rostoucími rekvisicemi obilnin i dohytka. Zkažená, stále se horšící 

měna slibovala sice urychlení konce války, ale hrozila, že přejde i do poměrů no

vých a udělá ze všeho podnikání pouhou spekulaci. Kromě toho zde bylaE_í~_~ 

-yšeho ohyvatelst~a s pevnými platy, gensÍstů, re~ ~_!~_~:.jimž se důchody a 
majetek peněžitý před očima rozplýval s perspektivo.g::úplného ožebračenÍ. 
Tyto zjevy a neodvratné tendence - z velké části výsledek anglické blokády, ale 

také hospodářského nepoměru mezi oběma válčícími skupinami a nákladnosti 

i prodloužení války - byly základem ne zvratné víry dra Rašína, že ohě císařství 

boj prohrají a československý národ zvítězÍ. Nastávala však těžká otázka poli-
-r 

tické i... hospodářské likvidace. Přijde konec v důsledku vyčerpání vojenského 

nebo hospodářského či obého současně? Nevystupňuj e se vyčerpání obyvatelstva 

až k bouřím z hladu, které nebude možno zvládnouti, a nepřijde následkem toho 

místo převratu politického, jenž by usilovalo rychlou ohnovu pořádku, revoluce 
~"""--

sociální, _která se nespokojí jenom změnou režimu? Byly to vážné perspektivy, 

'kte~1!!y nemálo komplikovat! u_~nění ~lu národního. Bylo patrno, že 

Rakousko bude se úsilně pokoušeti, ahy odvrátilo svůj osud; když padly po sou

boji Clemenceau-Czerninovu jeho naděje na separátní mír, zbývala mu ještě na

děje, že vypukne-li ve střední Evropě ~~eohecná anar~, které se spojenci pod 

titulem bolševictví nemálo obávali, bude konec konců moc, která zde ještě je, 

třeba náležející k nepřátelům, vítanější nežli žádná. 
Národní výbor se tudíž staral, aĎy získal co nejvíce mocenských prostředků. Bylo 

pravidlem ~iY~~~!I~310věka": v úřadech i_p~~~no, mezi voják)::. 
Nemohl pom:ýšleti na to, aby snad svedlo Prahu bitvu, dokud Rakousko ještě 
disponovalo svými vojenskými silami, poněvadž by to byl určitě pokus marný. 

Ale připravoval se v obojím směru: kdyby válka skončila debaklem v poli, i kdyby 

katastrofa zásobování a hromadná vzpoura ochromila úřady a demoralisovala 

i vojáky. ~a štěstí udál~ly se rychl~ a tak, že se podařilo energickým zá

",.",,,,,, v pravé chvíli dosáhnouti řešení za ~~_~h okolnosti ne.ivý~odnějšího. 
,~{J.,;K.. .,~-'-'----. ---- . ~ 

Změnou na trůn<e;~.yuskou r~volucí změnily se poměry v ~Rakousku. Musil býti 
~, \-' .~~~ 

svolán parlament a uvolněn tisk a veřejný život. Obavám, že zasedání parlamentu 

povede k dalším proj~v;ů)l,l aktivistů, bylo zabráněno nátlake veře'ného mínění, 
eéJtV'I"> Č· c 1 ,·v především projevem(,splsovatelů. Prohlášení eského svazu(o sa ova o JIZ~ 

gram československého státu, třebas ještě v rámci habsburské monarchie a amnes

tie vrátila politickému život~ vězněné poslance a dovršila ohrat ve vedení stran. 

Počátkem roku 1918 nastává pak počátek Rašínovy odvety Rakousku:",,~~ 
~-- - .. ~..... . ~ 

E-řijímá Svaz odbojnou t!!králoyou deklara~ jejíž první nástin napsal on, ten 

památný dokument, v němž se již mluví bez výhrad a obmezení: požaduje se 

~;:ávo sebeurčení pro všecky národy a jako důsledek ?!,skos]oveIls~~t, svrcho

vaný, plnoprávný a demokratický, vycházející z mírovéh~~ongresu.Když se pak 

zahraniční ministr na vídeňské radnici dopustil urážky vůdce zahraničního od

hoje, zatím co současně byl Jmé~~a podpisován hanebný separátní 

byly v Praze, opět ~a podstat~9ilsti !}aší~, spáleny všecky mosty s Ra-
-. d b 1C/18',,, 'u d' h" d' dl' kouskem národní přísahou z 13. u na, po nIZ uspora any mo utne lva e nI 

slavnosti a projevy květnov~. Ti;: bylo již řečeno a v myslích připraveno vše
~ . 

cko: nyní musil již promluviti čin. 
V polovině července zlomil se p-osl~!Ú n~m~9J~Ý-_Il_~()~ v~J~'r:aI!-J;ii a ~~Il_~~_Il!~~.!! 
p~.-Erol~mep.í balkánské fr~ty __ ~ __ ~pitulace Bulharska. ~yla to znamení 

konce, jež rozmnožilo nápadné o.Q.:yáženípotravin a železničniho parku z Č_~ch. 
14. října mělo proti tomu býti c;lemon~trováno g~nerá~ávkou. Ale ~ocialistick~, 
;ada vyzvala ~ůvěrník:Y, aby "jménem socialistického lidu" p;r,,<lh1ásQL~~.Yi~~ 
táborech republiku. Bylo to vážné o~rožení autority Národního yýhoru a před
Časný krok, jehož nezdal' musil poškodij::i opravdovou společnou akci. Ale dr. Ra

šín se to včas dověděl a pomocí rozvětveného aparátu, který si při straně vybu-
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doval, dal rozeslati všude výstra~:!:!,-_že N~rod;t!_"ýbor tuto separátní akci ne-
~_~ ___ .. ~,~ __ • _ ' - ----·_·_"~f__ " ..... 

schvalujeo_Hned na to, 16. září, vyšel císařský manifest, kterým se dával souhlas 

-út;~:f~~ národních stát~C-;;~i~ monar~hii. Ve Vídni se již vážně báli ne pouze kata

~t~~na bojištích, nýbrž i rozvalu fronty a etapy_~_~~_?i~lní revoí~ v její nej-
1\0.. .-- .........•. ----------.-.---,.~-~ 

hroznější podobě. V~enské velení obrátilo se tudíž pros_!~~~!!i2!-yímč~~~.~~0~~j~!a 
!!.!I:._gIi!._B:é.!~t~ aby čeští politikové zakročili pro udržení kázně u českých pluků. 
Ten ve věci odpověděl vyhýbavě, ale žádal, aby úřady v zemi byly obsazeny oso

bami, požívajícími důvěry Národního výboru, aby byl zastaven vývoz potravin 

ze země a cizí pluky byly nahrazeny domácími. 

Dr. Rašín vítal všecko, co poskytovalo vyhlídku, že státní převrat bude prove

den bez krveprolití, pokud možno klidně, ba hladce. Viděl, že ve Vídni počítají 

s porážkou a že se ~y~uchu bolševictví bojí tou měrol:b _!~~~.sĚJ'-!.~j~_~E_el. Věděl 
ovšem také, že veškeré ~;·děj~ se ještě nevzdali, že by chtěli držeti italskou frontu 

... ---.,,---,.,... ť -

aspoň na čas ústupem a Wilsonovi že chtějí předstírati, že uspokojí národy sami. 

Ale manévrovati se s nimi dalo ajejich ochota, vyhnouti se násilí, měla velkou cenu. 

Považoval totiž za velmi nebezpečné, kdyby v Praze opravdu došlo k srážce: byly 

zde cizí pluky, nepřístupné agitaci a stále ještě poslušné rozkazů, a enské 

~.~~~dníh_?_ výbo~ byly-pr~im velmis!§lpé. N eméně vážné však bylo 
i to, že srážka mohla snadno rozpoutati 1;l{)l1:!~§l.2h~{)~~ v němž by Národnímu vý

boru bylo přetěžko zápasiti na dvě fronty. Rozhodl se tudíž vyčkati, až vojenské 

vedení bude donuceno ke kapitulaci. 

To se kvapem blížilo. Výrazem tísně Rakouska bylo i to, že ;:_":,!!_~~~'_=:'~~~'-::=:;""-. 

j~!~~j.~~_~árodnílH~ výb~u do Švýca!. Tím se změnily jeho personálie: před
seda ~_r"amář a místopřed~a Klofáč odjeli, zůstal vedle ~íst.~ře~sedy ~ve~ 
a jednat~t~ __ ~~~_§~2:l~upa dr. Rašín a S=tlíbrný - ".siln~~~:'.-~~E?dn~. 
J2QKI!-!...27. října obrátilo se nejvyšší velitelství na českého zástupce ve Vídni opět 

se žádostí o zakročení na italské frontě, která se hroutí. Odpověď byla: napl~ . ~ 

k~itulac~. Na tu čekal dr. Rašín u telefonu po celou noc a den na to ráno smlu-

veno, že přijde-li kapitulace, převezme Národní výbor vládu a vyhlásí samostat

nost. 

Místo kapitulace vojenské přišla však ;Eoli!.ick!u:amátI!á _~~!.a_Andrássy~,Jf:t:.~!~~ 
V~rřijímala podmínky Wilson~.-1LQPouštěla Německo. Po jistém zdráhání 
rozhodl se Rašín provésti rozhodný krok, dojel s ostatními na místodržitelství 

převzít vládu, na Václavském náměstí vyhlásili jásajícím davům samostatnost a 

večer vydali na návrh Rašínův první zákon československého státu, jímž Ná

rodní výbor oznamoval, že stát vstoupil v život, prohlásil se vykonavatelem státní 

svrchovanosti a oznámil, že všecky zákony zůstávají v platnosti a ~še~~y_~!~~ 

j~~uyodřízenXNárodnímu výboru a úřa~ují podle nicJh 
Ukázalo se, že převrat byl proveden se správným odhadem sil protivníka a hladce, 

že to bylo fait acc.Qmpli v pravý čas. Podařilo se také udržeti, resp. obnoviti au-
",~ --., < • ,_ •• , 

toritu úřadů v území českém a obsaditi, kde byl kladen odpor, území smíšené. 

Ú~méně dramatický, ale ~!!!~c!g_El()~j&~jjL~~~~-!i:l.-sitl!.l!~e hospodářská. Zde při
padla hlavní úloha dru l!.~§.íl1()yij ako minist:ru financí. K tomu se připravoval po 

léta jako praktický právník a poslanec, na to se soustředil ve vězení a tomu se 

věnoval s kruhem bližších politických přáteI2_~,c:!~!?_;t!l:~8. Byla to ~~! Maffie, 
která si důvěrně vypracovala obraz blížícího se státního útvaru a jeho zřízení 
i podrobný plán, jak se vše bude prováděti. Teprve těmito přípravami a jejich 

rychlou realisací dostala revoluce hlav~í části své základny, protože nový stát 

provedl důkaz, že se dovede spravovati, ano řešením měnové otázky zjednal si 

jméno v celém světě. 
Zastavení bludného kruhu klesání koruny a zvyšování cen a důchodů, návrat 

k normálnímu hospodaření ~!ll§~!líp ústfeden, úsilí o úspornost v rozpočtu a sta

bilisace koruny tento vývoj" posunuje. Ve všem tom připadá dru Rašínovi úloha 

vynikající. 
Nový režim ujímal se území nejenom ochuzeného, nýbrž i hospodářsky rozvrá-

ceného. Byl zde ~.~_d~J7'!~k p~!!ě.z_ a stále jich přibývalo, ale tento zjev nebyl vý

sledkem vysoké výrobní úrovně a zámožnosti obyvatelstva, nýbrž ~né "roz

mařilost(státu, a jeho protějškem byla ,~Il:l~ot~,_ ale také vzájemný nepoměl' čili 
~ejprve musilo tedy býti zastaveno další rozmnožování nekrytých 

do nichž se jmenovitě přelévaly Rašín pro-

hlásil, že za bankovky, vydané Rakousko-uherskou bankou po 27. říjnu, republika 

neručí a lombard válečných půj če~1i§:!!.~E:I:_;hankyy rep~blic~~~kázal. Cedulová 

banka vŠak v inflaci pokrač~vala, bylo tedy naprosto nutno ~~ ?_~~!~~~:> 
ne j dříve měn u, neměla-li býti stržena starou korunou rakousko-uherskou. 

To bylo proved~ ~}i.C?!~~áním čili nostrifikací bankovell~ko hlavní částí finanč
ního zákona, ohlášeného ve sněmovně ~5. ú~?!._~. 191~ Ale spolu s kolkováním 

bankovek provedena opatření dalŠÍ, vráce~a jich t~tiž jen_polo.:tina, kdežto druhá 

na potvrzení zadržena. Tím měl býti ~?_Q_%J~l:l:~~~~ky, poněvadž stát měl velké 
hotovosti,jen;'30%t~_!!í~ ob~ ba'~kóv~, a to ne snad proto, aby zmenšením 

oběhu byl~-;-~echanicky docíleno· stoupnutí koruny, nýbrž proto, k.M().l>.~lLh:yl 

značně větší než od ovídalo otřebě čili ceM.~~11j~LS~_.E!_~.~.~.,1.l.!omadiI.y.1>ez 
'Eo~jti. ~obě·· ankovek, který ;y~i~zůstal, byl stanoven zákonem; rozmno.žen 

~lllí býti jenom o bankovky obchodně kryté. Zmenšení oběhu mělo umožniti 

obnovu úv ě r o v é h o h o s pod á ř s t ví s jeho účinky pro úspornost výroby i pro mož= 

nost působiti na úrokovou míru a tím i na kurs koruny. Zadržená polovina banko

vek nebyla však konfiskována, nýbrž byla pouze~álohou nadaň z~ maietk~, 
která měla sice sloužiti jQ!1om nápravě ~ěIl.Y, nikoli potřebám státu, ale v dané at

mosféře měla také nepochybný význam sociální jako opatření spravedlivě postihu

jíCÍ ty, kdo válkou rozmnožili svůj majetek, a uklidň~jící ostatní. Daň z majetku 

měla ovšem postihnouti rovnoměrně všecky, ne pouze ty, kdo měli hotové peníze. 
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Za tím účelem současně s kolkováním proveden všeobecný ~~!lEis všeho majetku.". 

~žního a věcného, na jeh~ž zá_~~~ě daň zmaje_~ku měla býti rozeEsána. 
Tato opatření, jimž obyvatelstvo celého státu ochotně a s důvěrou se podrobilo, 

~e~~?-la ovšem ~ama zaručiti ani zlepšení hodnoty peněz - jehož Rašín zřej mě 

ši přál a také se nadál- a~~.~le~ení poměrů. To mohlo přijíti jako výsledek dob

rého hospodaření státu, obnovy hospodářského života a příznivé obchodní bi

lance. Proto nastalo pro široké vrstvy nemalé zklamání, když československá 

koruna z kursu 26 zlatých centimů ~o k~!919 vys_!?upila ~ž na 34, ale potom 
začla trvale klesat, a to koncem listopadu pod 10, ano v lednu 1920dokonce na 

~entim~ Pak začala stoupat, ale v druhé polovině' r~ku opět klesat, ~ačež nasta

ne rok poměrného klidu, v září r. IJ2!..l!ov-ý p~.es na minimum 5·10 centimů, ale 

pak nový vzestup, který ~~yá :P~.~_~~~~~92~a přivede kurs koruny nad hranici 
potom ustálenou. Klesání kursu koruny bylo smutným překvapením pro ty, kdo 

v kursu viděli index mezinárodní prestiže státu, i pro ty kdo od něho očekávali 
J 

i vnitřní pokles cen a vzestup hodnoty peněz. Místo toho se peníze znehodnoco-

valy a ceny stoupaly mnohem větší měrou a mnohem rychleji než za války a vy

hlídky budoucnosti byly přímo katastrofální. Kurs koruny přirozeně nebyl jen 

věcí střádalů, rentierů, pojištěnců a pensistů, nýbrž všech osob s pevným platem, 

jeho pokles vyvolával zdražování a tím znehodnocení platů a mezd, bídu a soci

ální neklid. Republika potřebovala veliká množství potravin v cizině, která zne

hodnocením koruny značně se zdražovala. Ustavičné kolísání koruny pak činilo 

z podnikání vůbec spekulaci, vedlo k plýtvání a neodůvodněným ziskům export

.~ Byly to vesměs zjevy příznačné pro inflaci - které však v Ce;koslovensku 

v žádné formě n,ebyli Hlavní příčiny poklesu koruny, resp. její slabé odolnosti 

proti baissierům peněžních trhů, byly její spojení s korunou rakouskou a mar
fou,_~~vost státu ~kt, ~e běželo o měnu~ap'-;ír-o-v-~-u-' -p~ř7is-t-u-p-o-v-a-'I-0-0-v~š~e-m-,~. 
slo~enský r~~:p_o~~ d~stát činil velké nákupy za hranicemi, kdežto 
export se rozvíjel pomalu, p;~dával importovanou mouku hluboko pod cenou a 
dosti těžce zápasil o obnovu státní autority. 

Bojem proti příčinám poklesu měny, pokud bylo v moci státu je odstraniti, a kon

solidací koruny dovršil Rašín svoje životní dílo, které teprve politické samostatnosti 

dalo pevný základ hospodářský. Vystoupiv v lérě 1'._1919 z vlády, nev?hal proti 

,ní rozvin~~ti prudkou oposiční kampaň. Dostal se již jako ministr do povážlivé 

posice zdánlivého nepřítele lidu, když v koalici i veřejnými projevy usilovalo še

trnost ve státním hospodářství a brojil proti miliardovým rozpočtovým defici

tům, konsumentským subvencím, nekontrolovaným podporám atd. Nyní pře

nesl zápas do veřejnosti, na bouřlivé schůze. Když se v září r. 1919 zlomil 

nepodařeným pučem sociální radikalismus a sociální demokracie se r.ozešla 

s komunistickou levicí a ~ednická vlád~~jala obnovovati pořádek, počalo 

se v obyvatelstvu šířiti vystřízl~, které bylo snahám o zlepšení státního 

hospodářství nemalou podporou. Tehdy bylo možno zbaviti stát nejhoršího 

břemene, to jest ~~plácení_~~ .. _.!!!:_~_uku, a osvoboditi hospodářství od 
režimu ústřede které způsobily státu a hospodářství těžké ztráty, nehledě 

korupci, jíž propadly. Dokud měla republika vydatný projev příjmu v cukru, 

prodávaném za hranice tak výhodně, že v prvních letech vydělala ~a ,.jeho. ~x
portu pět miliard a na lihu a sladu téměř další miliardu, byla pro moucne deflC~ty 
aspoň částečná úhrada. Ale když r. 192J_'§!'_!llezinárodní cena_~!.~~ltr01l._!i!it, 
republika propásla příznivé maximum a ~:řiš~a tak .. o 3 % ~iliardy, a když téhož 
roku činil deficit státu na mouce 2·2 mjJiardy, když syndikáty prodělávaly na 

bavlně, vlně a petroleji ~ ~d;Ž~v;i~to vysoké ceny zboží, zvítězilo poznání, 

že stát nemá se plésti do hospodaření a že každý si má své životní potřeby v plné 

ceně platiti sám. Deset miliard, které stálo ~op!ácení stá.tu na . mouku, aniž tím 
dosaženo podstatnéh~-účhtk~~o zlevnění živobytí, otevřelo všem oči. Způsobilo 
však také, že peněžní trh pozbýval schopnosti přijímati další půjčky a tím rov

něž působeno pro obrat ve státním_hospodářstri.. Také v daních naráželo se již na 
.... _m."."" __ ~·_~ '." 

hranici únosnosti obyvatelstva. ' 
Dr. Rašín stal se výmluvným hlasatelem těchto opatření nejenom jako řečník a 

k " .,.' vl" h 
novinář, nýbrž i jako vlivný člen parlamentu. Ta e tam, Ig_e.2.'i.Lza§!!!p~!Q~ .. !l..Yc_ 

politických stran, na~ávalo e..~~~.~~ní. Cítila se nutnost společné práce a tako
vého postupu, jenž by nové požadavky a pokroky přizpůsoboval možnostem 

státu a obyvatelstva. Tak vznikl jj~z_~.~ře~niQ1f~=~l:ády se!llknutý kroužek vůdců 
pěti stran majoritJ7j jenž nazván .Eětk~ Zde musily hýti napřed vybojovány 

a potom vzájemnou dohr.o~ pa:řlaUlentá~ě řešeny nejnutnější ~ot!e~y ~~át: 
ního hospodářství: zrušení ús~ředen, volny obchod moukou, konecne 1 smzem 

některých daní, zde musil bý~1 připraven onen veliký obrat, jenž odňal náklad

ným návrhům na účet stát;J" dosavadní lacinou, ale nebezpečnou popularitu. 

7. října 1922 vracel se dr. Rašín\do ministerstva financí. Měl jinou situaci: koruna 

přestala klesati a tím couvaltrpír drahoty, přestával vzrůst veřejných vydání, 

daní, deficitů a dluhů:lJšíupovaly t;ké ;ebeklamy o nekonečných finančních mož

nostech státu a o jeho neobmezeném zatěžování sociálními a stranickými břemeny, 
a pozbyla nimbu éra státního podnikání a hospodaření, kde to jednot

livci dovedou i pro celek lépe. Koruna ovšem nejenom neklesala, nýbrž stou

pala, a to překotně a opět za prudkých výkyvů, ale trvale, )!::y říjnu dosáhla m~· 
~J.llla 19<20 centimů,-..čili kurs stoupl <:19 roka více ne~ třikrát,e. I to mělo ovšem svoje 
~. Ili.'~; 

n:epříznivé důsledky, ne už tolik spekulační jako pro konjunkturu, ceny klesaly a 

jmenovitě vývozci dostávali nyní v korunách mnohem méně než ještě nedávno. 

Obmezována výroba, rostla nezaměstnanost a b01+řeno proti "deflaci Rašínově". 
Rašín však vzestup koruny nezpůsobil. Ten vznikl z příznivé bilance zahraničního 
obchodu, z odpoutání čsl. koruny od koruny rakouské a marky a z toho, že cizí 

kapitál, ohrožený krisí těchto měn, přeléval se do českoshwenské. Ale Rašín tento 
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zjev-v určitých mezích --:1!!!_~1-Bylo to v duchu jeho pojetí úřadu ministra :financí, 

p-~sobiti na ~ :finan~~_J?olit~~ou také. mravně. Vzestup koruny odškodňoval 
aspoň poněkud ty, jimž sebezviny znehodnotily úspory. Hlavně však nutil k še

trn o s t i ty, kdo se k ní nechtěli odhodlati dobrovolně. Nastávala krise a zostřená 

konkurence mezi výrobci a obchodníky, ale s tím výsledkem, že nutila k úsporám 

při výrobě, k úzkostlivé kalkulaci, k většímu úsilí o zákazníka, jenž tím ko

nečně přicházel ke cti. A že přestávaly snadné, konjunkturální zisky, že pokles ko

runy přestal býti prémií pro výrobce a vzestup cen pro výrobce a obchod, nebylo 

věru škoda. Konečně byla tu ještě jedna otázka, v níž vzestup a potomní konso

Hdace koruny slibovala rozhodný obrat: ~'yl to stavební ruch, jemuž obavy, 

že vysoké stavební náklady pozbudou rentability, až k~run~ st~pne, v dobách 

cenového neklidu byly vážnou překážkou, což vedlo k nedostatku bytů a pro

dloužené ochraně nájemníků se všemi nespr~vedlnostmi a sociálními důsledky. 
Krise, která vznikla, se Rašín nebál. Věděl, že je nutná, a že ostatně bud(du:á1ká~ 

,,~ e'pál se krisí; vl.děl za ně", I!ap-~al o~ně~_dr. E~gIii~-C~lé svojí en~r~ie 
užil, ~by vzestup kursu koruny přinesl očekávané výsledky, tedy také ulehčení 

břemen státu. N evyhnul se ovšem tomu, že bylo nutno sáhnouti i na platy státních 

zaměstnanců. Když se však úroveň mezd za nyní stabilisované koruny srovnala 

s životní mírou dělníků za předchozího kolísání, vyšlo najevo, že vzestu.pem kursu 

získali, a že i úředníci aspoň v dané v 12 , která 

~LD::lby~~ vzata. 
Všichni, kdo byli krisí jakkoli postiženi, třebas jen ve snadnosti dosavadních zisků 

nebo pouze v nominální, nikoli reální výši důchodů, nalezli v Rašínovi společný terč. 

Když koncem roku vypuklo proti němu velké rozhořčení mezi státními zaměst

nanci, ale i mezi legionáři, z nichž některých se dotkl svým rigorismem, vznikla 

nebezpečná atmosféra, ze které ňakonec vystoupil ~!adík~enž si usmyslil, že pro

spěje "pracujícÍ. třídě", jestliže qa ministra, tolika lidmi napadeného a nenávidě
__ ---..... f> '':~l::k~Q~D~á~a~te~n~t.-::á t. 

. '" Dr. Rašín padl jakopravý úderník repu.bliky, jako muž velkého rozmachu 
t=4g.l:tq"~koncepce i energie, jenž by byl vykonal ještě mnoho jiného, ale jemuž se podařilo 

korunovati své dílo 28. října na poli nejdůležitějším a nej~.j:tanadnějším: napravil 

a konsolidoval státu měnu a zahájil věcně i mravně nápravu veřejných 

:financí, nedbaje, že tím na čas rozpoutává proti sobě odpor, živený tak mocnými 

silami, jako byla válečná a poválečná psychologie a hospodářská nezkušenost oby-
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vatelstva. 
KAREL HOCH 

LITERATURA: A. Rašín, Paměti. V Praze 1929. - Můj finanční plán. V Praze 1920. - Finanční a hospodářská 
politika československá do konce r. 1921. y Praze 1922. - Řeči v Národním shromáždění. V Praze 1934. - Pa· 

mátník Rašínův. V Praze 1927. - K. Hoch, Alois Rašín. Jeho život, dílo a doha. V Praze 193j,. 

V našem národě věříme dnes všichni, bez ohledu na strany, bez 

ohledu na stav, že tato velká válka, která vypukla pro vlivy kapita

listické a imperialistické, nemůže končiti vítězstvím imperialismu 

a vítězstvím despocie a militarismu. Tato válka neskončí jen zalo

žením českého státu, nýbrž daleko více; tato válka skončí vítězstvím 
demokratických ideí v celém světě. Tato válka skončí porážkou mi

litarismu a despocie. Od této války započne nová epocha, v níž budou 

ve spolku žíti jen svobodní a stejně oprávnění lidé, a svobodní a 

stejně oprávnění národové. 

Vlastimil Tusar 
(Ilo 18. X. 1880 t22. III. 1924hAfÍj "l, '. - --

Vlastimil Tusar v poslanecké sněmovně 

říšské rady d;::.e 16. července 191!l: 

Vlastimil Tusar byl osobností, již dlužno řaditi mezi spolubudovatele českoslo
venského státu. Politický vzestup tohoto muže byl neobyčejný. Narodil se dne 

!Jt'.._!íjnar~~e v Zlatnické ulici čp. 1582. Jehó otec byl ~"y"~~á~~ .. tqLg.M· 
~, uvědomělým českým člověkem a oddaným stoupencem !!~~!gkgvÝl!l· 
Vlastimil byl jeho prvorozeným synem. Matka Vlastimilova zemřela záhy po 

porodu tuberkulosou. Dítě se narodilo tak slábo, že bylo o jeho životě pochyho

vánoc Ve svém dětství utrpěl Vlastimil ... J~!:~.~~. Zůstala mu po něm zkrácená, 
noha, takže kulhal. Jeho mládí nehylo' radostné. Přísný otec byl přetížen sta

;ostmi života -;' ze;'řel záhy ve :Y~~!:l.4?J~., nedočkav se veřejné činnosti svého 

syna. Vlastimil Tusar vystudoval ~ž!í gym~~ium v Žitné ulici v Praze, kde byl 
jeho učitelem také prof. dr. Frant. Drtina. Po absolvování obchodní školy vstou

pil do života jako ~~hoďní pO]!!OCDík.. Byl vzorem ~~. Vše, co mu odepřel 
život, doplňoval vlastním studiem. Bledého a slabého hocha s výraznou velkou 

hlavou, vysokým čelem a orlím nosem bylo často viděti schouleného nad knihami. 
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Od raného mládí se v něm zj evoval mimořádný rozum, vůle a píle. Sotva m 

hylo] 7J.~t, již vyměnil pult pomocníka manuelního za stůl pracovníka dušev~ 
ního .. Stal se ~_mní~~ českoněmecké odhorové organisace ohchodního po
~O~_~lCtva. v _Typogra:fic~~J)~edě v Praze. Záhy poté hyl povolán do sprá~ 
mckeho nakladatelství a knihkupectví strany sociálně demokratické v Praze. Od
tud počíná jeho vzestup v dějinách české politiky. 

Sotva mu hylo !~ia~~cet let, hyl poslán do Brna jako šéfredaktor moravského 
sociálně demokratického ~níku .. I.i2..vnosti". Sotva mu hylo ?O_~t, hyljiž~r.1911 
z:olen E-~~!~nce!!l říšské rady vídeňs~. V dohě války jako jednatel poslanec
keho Svazu hyl skutečnou duší našeho poselstva ve Vídni. y nQcirze--dne 27. 

~~ vyslovil s: v,_!elefonické rozmluvě mezi Vídní a Pr~h;u· ~ůči dr~ R _ 
"'~ • . o::: _. ___ .... __. ___ ... ~ ..... ~_~ 

~no~ 9-~~ího př~atu. V den 28. října r. 1918 hyl již samozřejmým 
l!&Y~~_~l'~ancem samostatného státu .?es~eJ?_~~ Bylo mU".3J1J.et . Za rok 
nato se stal ministerským předsedou a hyl v čele dvou vlád. A sotva mu hylo É.Yři-
~5~!::!~~ o~ešel na nejtěžší ~iE.lo~atické místo re~~ jako její vyslanec v'B;r
!~~~. Na teto posici setrval.?.!~~ta. Jeho jméno hylo tu opředeno p~'ě;tij;d~oho 
z nejmoudřejších diplomatů poválečné Evropy. Stal se skutečnou nadějí národa 

a ~~átu. Až se ",najednou jeho křídla zlomila a jeho lví srdce shořelo. Zemřel jako 
vOJak na fronte ve velké diplomatické hitvě o čest repuhliky. Dne 22 ...... hřezna 1924 
od:očíval nehyhně po celý den v zastřené místnosti vyslan;~ké h:do~"
ske. Do posledního okamžiku hyl při plném vědomí a sledoval, jak ho neodvratně 
opouští život, po němž tak vášnivě toužil. Nemohl již mluviti. Na otázky od

povídal klidným, ale nekonečně smutným pohledem. Je konec! Byl ve čtyřicá
tém čtvrtém roku svého života ... 

Mladistvý 23letý Tusar vytvořil na Moravě z "Rovnosti" významný denní list, 
stal se tvůrcem pokrokového hloku moravského, a když hyl v roce 1913 zvolen 

povsl~nce~ zem",ského,. sněmu moravského, hyl jedním z hlavních vyjednavačů 
v resení ceskonemeckeho vyrovnávacího prohlému na Moravě. 
Mo~~vsk.á . politika h~la Vlastimilu Tusarovi velkou školou politickou pro jeho 
dalsl politIckou praksl. Sotva překročil třicátý rok svého věku hyl již poslancem 
říšské rady ve Vídni. ' 

K~yž hyl ve Vídni vyhudován společný ~~az ~ech českých p-frSlarulli, hyl Vlasti~ 
mil Tusar ovolál!. za jeho j~ilnatele. Když pak pod tlakem válečných událostí 
~a jaře r. # 191,7 hy: císař Karel donucen svolati říšskou radu, hyl Vlastimil Tusar 

Jako ~ov:r mlstopredseda povolán d~ presidia poslanecké sněmovny. Tenkráte 
nastupovala již česká politika na půdě vídeňského parlamentu uvědoměle do 

služeh naší zahraniční revoluce. Vlastimil Tusar hyl v nepřetržitém spojení s revo

lučním Národním výhorem v Praze. V měsících převratu zůstal jako jednatel 

Svazu trvale ve Vídni. Jeho "červený salon" místopředsedy sněmovny hyl tu 

středisk~ našeho od~je. Tusar si tu hyl plně vědom svého poslání bdíti nad 

tim, ahy hyl yyvol~q--přesný a úspěš7~ okamžik převratu. Když delegace .N ár~d: 
ního výhoru s drem Kramářem v čele odjížděla ~oncem října r .. 1~18 kJed~an~ 
s drem Benešem do Ženevy a zastavila se ve Vídni, hyl to VlastImil Tusar, Jenz 

předpovídal mimořádně ~ychlý spád věcí. Dr. Rašín se také vrátil z Vídně do 

Prahy. 

Ve chvílích nejvyššího nehezpečí dynastie hyl Vlastimil Tusar osohností, k níž se 

ohracely proshy dynastie jako k legitimovanému zástupci českého národa. V po

ledne dne 27. října r. 1918 požádal ho ~~nistr vnitra Gaye!." onáyštěvu ye svém. 

ministerstvu. Byl tu sám n~~.t;_~~!~~~~!:~l!lího-.jtáh~ jenž mu sdělil, že rako~ská 
~~áda }~~eyy~~!i ~~j:oku na Piavě a cí~,~t Ka::el žep~~s2' aby "se, nekd~ 
z českých poslanců odehral na frontu a české vojáky povzbudil k vytrvam aspon 

ještě tři dny. Tusar odmítl a jménem českých poslan~ův:zk~~zal, že ~es~ým v~~á: 
kům domlouvati nemohou, ale že naopak hezvýhradne zada]l, ahy Clsar okamzlte 

nabídl příměří a výslovně pr~~~~sil, žé s~p~g'!_QhLvš~!!l--podmínkám D~hody. Od
polednepřišeI;-;-Tusa;;~"d~ poslanecké sněmovny náčelník zpravodajské služby 

Ž ."" V" P moc českvch noslanců na Ronge. ádal Tusara znovu J,m~ne~ Clsarovy~_~ o -::..;----.Ji'.--"~~~._.~_ 
frontě. Tusar odpověděl kategoricky, že monarchie musí kapitulovati a dokud se 

~ nestane, že nelze na jednání s českými poslanci vůhecani mysliti. Tusar pak 

informoval ještě téže noci dr. Rašína o situaci ve Vídni a o tom, jak to musí vy_ 

padat s dynastií h:;};;burskou, když počíná prosit. Tus~~ hylv ~řesvědčen: ž~ ~~: 
dina převratu nadešla a že hude nutno jednati. Dr. Rasm sdelil TusarovI, ze JIZ 

dává v Praze udělati přípravy. Tusarova zpráva hyla prvým povelem k naší do

mácí revoluci v den 28.l!.i1La. 

Pro Tusara hyl ~en ~~října r. 1918 ve Vídni mimořádně poh1:L~~ý~. P~vým, kd~ 
k němu ráno přišel, hyl vrchní velitel námořnictva ~dmirál Holuh., Mel na sohe 

všechny řády a sděloval, že loďstvo se bouří a císař prosí, ahy někdo z českých 

poslanců se odehral do Poly a české námořníky povzhudil k vytrvá~í. Tusar od: 
pověděl opětovně, že této proshě vyhověti nelze, dokud nehude nabldnuta a take 

provedena ~-Elná kapitulace Rakouska! . . v 

Ve Vídni nechtěli až do večera 28. října věřiti, že v Praze Je revoluce. K 5. hodine 

odpoledne ministerský předseda Lammasch požádal Vlastimila Tusara telefo

nicky o návštěvu v ministerské radě. Byl tam přítomen již taképražsk~ místo

držitel Coudenhove~ jenž dne 28. října vyjel ráno z Prah.x~ po poledm hyl ve 

Vídni. Všichni minis~ři doléhali na Tusara dotazy, co se v Praze děje. Byl v těžké 
~it~aci. Nemohl zapírat, a po druhé měl za to, že jednání nemůže a priori odmít

nout, ježto revoluce trvala v Praze teprve několik hodin a v Čechách hylo ještě 
cizí vojsko. Místodržitel Coudenhove ke konci schůze telefonoval pražskému místo

držitelskému radovi Kosinovi do Prahy, že rozkazy Národního výhoru pokládá 
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~~, n~l~la~~7'že právě opouští Vídeň, druhý den ráno že hude v Praze a že si vše 
s\ Národním výhorem vyřídí sám. Tusar všemu naslouchal a když místodržitel 

do:rilluvil, požádal, ahy mohl promluviti s Prahou také sw. U telefonu v Praze 
.. •• 1- -_"".~~_ .. ~".~~.~ 

zastIhl ?r.~chemJ:J:a, Jemuž krátce sdělil~ že místodržitel opouští Vídeň a ráno že 

hude v Praze, ahy tam vše spravil. Těchto několik slov stačilo. Když Couden

hove ráno přijel do Prahy, hyl již očekáván ozhrojenou sokolskou strážÍ, jež ho 

dopravila do hudovy místodržitelství na Malé Straně. Zde hyl místodržitel již za

jatcem, a když pak v poledne dne 29. října předsednictvo revolučního Národního 

výhoru k němu zajelo, nehylo v tom již nic jiného, nežli snaha o získání času, 
ahy se Národní výhor mohl plně orientovati, připraviti ohsazení vojenského veli
telství a zahrániti v Praze každému krveprolití. 

Tusar zůstal pak i nadále ve Vídni. Hned ~_~Q~",~!J~~!.-_J918j)yl Národním výho

rem jmenován z~tupcem česk0810ven~kého stá!u v~ __ YJ<!P:i,_ pověřeným jednáním 
s rakouskými ftřady, zejména zahraničním ministerstvem, o likvidaci správmch 

úřadů monarchie. Tusar hyl znovu pozván do ministerské rady rakouské k jed

nání o udržení železniční dopravy. Ministerský předseda ho tenkráte představil 

svým ministrům v jeho nové funkci slovy: "Excelence, mám čest uvítati vás jako 

prvního vyslance československého státu. H Vlastimil Tusa;: .o~pověděl na to klidně 
starorakouským vtipným slovním obratem: mé straně." -

Ve Vídni se stal Vlastimil Tusar středem nové diplomacie, jež tu pracovala na 

likvidaci monarchie. Splnil tu své poslání s úspěchem, zachrániv repuhlice hodnoty 

miliardové. Ihned po převratu sorganisoval ve Vídni úřad o několika stech za

~ěstnan~ jmenoval z českých úředníků v každém vídeň~ké~;~tnÚním úř;ďě 
~~dační komise a na týdenních plenárních konferencích řídil osobně jejich čin
nost. Prosadil, že již v prvních měsících po převratu byly posílány z Vídně do 

~ celé vagony ďůležitých,~~_iiného. m<!teriálu~ pro správu n~-~;tit~ 
~ezhyiné~ Bylo předností Tusarovou, že měl přátelské;tyky"-~; všemi = 

šími sociálně demokratickými vůdci rakouské republiky, zejména s Kar'Wm:Seit= 

zem jako jejím Rr~de~t~m, dr.,~Rennerem jako prvým kancléřem, adr:n;:;;;; 

jako jejím!.~raničním mini~trem. Všechna jednání v tomto směru šla p~-;;~chl~', 
poctivě a spravedlivě. Každý si dovede představit, jak hy hyly věci vypadaly, 

kdyhychom hyli musili se vším tím čekati až do doby uzavření mírových smluv. 

Prvním dílem Tusarovým hylo, že 6 dr. Bauerem ujednal smlouvu, podle níž při
padlo naší repuhlice všeho materiálu Materiál ten hyl ihned pře
bírán a k nám dirigován. Byly v tom velké hodnoty materiálu válečného, želez- /,' 

~ičn~poštovního a jiné~ Našim zemím, válkou úpl~Ým~ dos~~; 
tím vydatné pomoci. Tusarovi se podařilo získati pro nás také 30% z úvěru jedné 

.~iliar~, jenž hyl krátce před převratem odhlasován ještě st~ré'řak'"OUSké vládě 

Lammaschově. Vším tím, jakož i jednáním s Rakousko-uherskou hankou, hyl za

~~pečen nerušený chod našich financí ~.Elezna r. 1919, ~~_Y~1:'·_!!:~~~~_EQ!,()žil 
z!_~!~~ k n~1 ___ sa~~,~!~t~!_,Ill:.~ně ~eskoslovenské. Vlastimil Tusar se rovněž za-
sloužil o hladký průběh likvidace voj enské zřízením zvláštní vyslanecké komise, 

jež pod jeho vedením v několika nedělích sorganisovala a ~možnila ~~~.~,~_~šich 
V.2jínů2::. ves~~s hez prostředků, ,hladových a vyčerpaných, kteří se v zástupech 

" jak z fronty jižní, tak i ze zemí maďarských. 
A ve všech těchto hrůzách zkázy staleté říše pečoval Tusar ještě ",~t~(l~YOZ. 
potravin z 'rerstu-,-. o r~~riaci našich československých I>~~~h:t~~!~ů_.~_~~~s~ 
~_~vu na_ši~h~ioná!ů ~It-ali;. 
Současně pak vytvořil ve Vídni i konference plnomocníků všech ostatních nástup-

nických států, jež se scházely každého týdne ve vídeňském zahraničním mmIS

terstvu a byly již předzvěstí pozdější Malé Dohody. 

Na jaře roku 1919 se konaly prvé obecní volhy v republice. ČeskoslovenskJ~_~. 
demokratická dělnická a st~na agrární se v těchto volhách objevily 

n~jsiln~j!!mi ~trana~!''politic!ými v_~§Jcátě. Výsledky těchto voleb hyla vláda dra 

Karla Kramáře otřesena ve svých základech. Podala demisi. Dn_e .. , __ ".8""_'_,, ___ ,,,,~ __ 

v čelo vlády povolán jakožto .~turc~,~~j,,:~tŠí 
ve státě. Tusarovi se podařilo společně s Antonínem Šv~hlo!l překonati 

četn'''é--''''n-''''e''''s''''ná~e. Nová vláda byla založena především na součinnosti strany sociálně 
demokratické a národně socialistické se stranou agrární, jakožto zástupců nejpočet

něj ších složek v národě, rolníků3 dělníků~ Bylo jí dáno~~~~:~~_~zelené koalice. 
Vláda Tusarova přišla do dohy nejtěžší a nejodpovědnější. Střední Evropa hyla 

v naprostém chaosu. Německo, Uhry a jiné země hyly jevištěm ohčanských válek. 

I u nás propukaly každé chvíle ~~okol~~_ stávky~ 
Vlastimil Tusar zahájil svou práci s přesným vědomím dosažitelného cíle. Jeho 

vládě bylo zejména rozhodovati o míře politických práv ve státě, o opatřeních 
k provádění reformy pozemkové, o směrnicích naší zahraniční politiky, o zákla

dech k modernímu zákonodárství sociálnímu. Ve všech těchto situacích dovedl 

Tusar dosíci pro stát a jeho pracující třídy všeho, co hylo možno. 

Bylo zlikvidováno v?iensk~l.epad:ení Slovensk~ maďarskou armád~u s Belou K~ 
I!em v čele a válečný stav nad Slovenskem a Podkarpatskou Rusí hyl zrušen. Přikro
čilo se k z~ohování ohyvatelstva nej důležitěj šÍmi potravinami. Byly zřízeny hospo

dářské rady, v nichž pracovalo na 55.000 mužů i žen v otázkách aprovisačních i oděv
ních. Sorganisovala se péče o nezaměstnané, o invalidy, o vracející se legionáře, 
o plánovitost výroby průmyslové, o úpravu smluv kolektivních pro právní a mzdové 

postavení dělnictva, pracovalo se na přípravě zákonů o závodních výborech, o děl
nických komorách, o dělnickém zákonodárství sociálně pojišťovacím aj. 
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Období Tusarovy vlády je bohaté politickými a sociálními činy významu stát
nického. V tomto období byl velkými zákony o pozemkové reformě položen zá

klad nového spravedlivějšího uspořádání poměrů na půdě. Byl zlomen monopol 
pozemkového vlastnictví a odstraněna feudální nadvláda nad pracujícím lidem 

. zemědělským. V tomto období byla upevněna také československ.<L.měna a uzá-
~oněna dávka z majetku. .---~_~_~_h~~ _~h_'~'_~~ __ ~. 

Nejvýznačnějším činem vlády Tusarovy zůstane ovšem projednání a schválení 

,Ervní ústavy !epubli~ Československ~. Byly to dohy hezměrné práce a zápasů 
o spravedlivé kompromisy, z nichž hy repuhlika vyšla zahezpečená a vítězná. 
Byly chvíle, kdy hyl Vlastimil Tusar ze schůzí ministerské rady neho revolučního 
Národního shromáždění ~dvážen v bezvědomí nal~~. Ale společné úsilí Tusa

rovy koalice nakonec zvítězilo. V historický )2řestupní den 29. ú_nora r. 1920 ~la 
1istavní listina repuhliky Československé schválena za jed.,.~my_slnéE~~~~ 
~.evolučn~ N áro~ního shromáždění. Koncem ?uhna r .1920 pylo pak možno přikro
čiti k provedení všeohecných voleb do Národního shromáždění, poslanecké sně~ 
movny i senátu, na základě nové demokratické ústavy_ 

Po těchto volhách, podepřen důvěrou voličstva, zůstal Vlastimil Tusar nadále 

v čele vlády ajne ,75. května r.192<L,vytvořil na základě zmocnění presidenta re
publiky svou 'vládu ,druhou. Tato vláda potrvala však již jeJ1Jn~á:tce. Dosavadní 
jednotná fronta dělnictva byla komunistickým rozvratem zničena. Vlastimil Tuc 

sar ~odal dn~l:~ září r. 1920 svou demisi, Na místo parlamentní a demokratické 
vlády Tusarovy přišla ~ednická vláda Jana Černého. 
President republiky, ptijav tuto demisi, poslal Vlastimilu Tusarovi ohsáhlý dopis, 

v němž uvedJ: "Odcházíte v okamžiku, kdy se Vaše politika dodělala velmi zvlášt
ních úspěchů za hranicemi i doma. Tak zvaná Malá dohoda je opravdu úspěch 
značný. Jeho cíl jest organické uspořádání střední Evropy cestou míru. Mír a klid 

potřehujeme zejména t.!.ké.$.Q...§Qgiá~formy většího slolLu. Odstupujete voka

mžiku, kdy minis!!~~!_.~hlašuje potěšÍl;elný fakt, že náš státní rozpočet jest 
;iiž v rovnováz~ I pozemková reform~ vykazuje uz~ání hodné plus. Musím podle 
spravedlnosti uznati, že vláda za Vašeho vede~í přispěla značně ke konsolidaci 

republiky z chaosu válečného a poválečného. Máme ústavu, parlament funguje, 

administrace ve všech oborech se zdokonaluje, ve státě v celku panuje pořádek." 

* 
Po prvých parlamentních volhách ~ r. 1920 hylo zřejmo, že rozchod s komunisty 
se stal ve straně sociálně demokratické ~Jn::Y_h.:quLeh;l:ým. Bylo to v dohě, kdy 

. u nás v řadách dělnictva dosáhla svého vrcholu vlna sovětského komunismu pro
'·.hiknutá ilusí, že rudá armáda nastoupí svůj vítězný pochod do západní Evropy, 

že na jejích hajonetech budou vztyčeny prapory světové revoluce a že v celé Evropě 
hude založena diktatura sovětů. , 
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Vlastimil Tusar všemi nervy vyciťoval a předvídal blížící se katastrofu. Pozoroval 

se vzrůstajícím rozechvěním, že komunisté spolupracují s protistátní iredentou 

a :QJi:Lpomocníky maďarského holševického vp~du_.:yoj~~~kého na n~še Sloven6k~! 
Viděl, že i na půdě pa:rlamentní není s komunisty' žádné součinnosti. Že usilují 

zejména o rozvrat dosavadního postupu všech socialistických stran ve státě a 

v prvé řadě o úplné zničení největší strany sociálně demokratické. Jasněji než 

kdokoli jiný si Tusar uvědomoval, že všechna komunistická propaganda ve střed

ní a západní Evropě jest jen !!!~E:L~e předpoklady revoluce jsou v západní 
Evropě zcela jiné nežli v sovětském Rusku, a že všechno vášnivé úsilí této pro

pagandy o rozvrat repuhliky a nastolení sovětské diktatury hy nemohlo vésti k ni

čemu jinému, nežli k ~:YQ1<!~!,_~~č~:r:t~~~.Y<%J.!y a k uvržení mladé republi
ky i do vážných komplikací mezinárodních. Tusar viděl, jak ztroskotal válečný 

puč maďarského komunisty Kuna, jakJ\t~c:!'<:l:E~!~~.i!j€3!_Q_:dělnjQ!Y~~J)_~k~ro
p~_<!to všem hrůzám šlechtické reakce, jak svou revoluci do základů ztratilo a jak 

všechny jeho nekonečné ohěti pro svobodu a demokracii hyly ohráceny vniveč. 
Vlastimil Tusar se rozhodl postaviti se se vší svou rozhodností proti této tragedii 

dělnického hnutí u nás. Jeho demise dne 14. září r. 1920 byla jeho prvým krokem 
na ochranu repuhliky a její de~okraci; VI~~timil Tusar--byl si ovšem vědom také 

toho, že celý tento proces nemůže hýt v naší republice vyřešen policejní a vojen-

skou mocí, nýhrž že je pro všechnu budoucnost nezbytno ati se velkého 

<!~!l!-_oz}~y_!,: __ ~e ~šeho děl!l.tctvao_ Když pak strana sociálně demokratická hyla 
v přečetných svých organisacích po celé repuhlice o~!~~~ímo v tros:!y, hylo 
nutno přikročiti k novému hudování všeho od samých základů. A vývoj věcí dal 

Tusarovi za pravdu! Sociální demokracie povstala po několika letech všude k no

vému životu, zaujala. znovu své vedoucí místo v dělnickém hnutí, aby i nadále 

plnila své poslání jako jeden ze základních pilířů našeho parlamentně demokratic

kého režimu v repuhlice. Vlastimilu Tusarovi se dostalo plného zadostiučinění, 

ovšem 1.!!j~n t;;l_~~ka na smrtelné posteli. Konců tohoto zápasu se nedočkal. Viděl 

ještě je~, že jeho ohětí se stal i jeho dJ;!!p- z 28..:-~~. dr. Alois Rašjn, pod
lehnuvší komunistickému atentátu z.e dne 5. ledna 192.3. 

"-~~~~~==~=--

* 

Vlastimil Tusar nemohl ovšem již do tohoto vývoje 3~~~.~:y'3;!ti oso_hnč. Jeho 
ohrožené zdraví a chorý hlas mu nedovolovaly obhajovati své stanovisko ve ve

řejných schůzích a na divokých táhorech lidu. Tím usilovněji však pracoval a po

máhal <.!!'U".~eyn.ě.. Starost o mladou republiku, jež byla vedle dělnické třídy hlavní 
péčí jeh~ života, vedla ho ke vstupu do služeb diplomatických, aby podepřel a 

uplatňoval všechny vůdčí zásady politiky dr. Eduarda Beneše na poli mezi

národním. 

Dne +. hřeznar. 1921 se Vlastimil Tusar~y~dl:l.1.~véh(u:~oslaneckého mandátu a přijal - '~, 
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jmenování československým vyslancen:,.Y.U~:r:1íIl~. Byl tu nástupcem dra Eduarda 
Koernera." 

Československá diplomacie ve svých vůdčích představitelích je už nová škola a 

nová epocha. Dnešní diplomacie už není a nemůže být duchaprázdnou represen

tací aristokraticko-monarchlstického snobismu. Tato nová diplomacie předpo

kládá universalitu vzdělání a mimořádnou pružnost v percepci všech hospodář

ských jevů a jejich přesné reprodukce odpovědným orgánům svého státu. Bylo 

obdivuhodným, jak se Vlastimil Tusar projevil v celém tomto svém novém po

slání, jak se k němu připravoval duchovně a jak hledal odpovědi na nejkompliko
vaněj ší problémy doby v teorii i praxi. 

Když ho president republiky jmenoval IT~ ___ pro Ber1í~, tedy pro místo 

v tehdejší době po Paříži nejdůležitější i nejodpovědnější, vstoupil tím Tusar po 

prvé v obor politiky evropské a světové. Vlastimil Tusar byl k tomuto poslání 

v Berlíně přímo předurčen. ~resi_~~_~.!~m byl tenkr~!2ciální ~emokr?J,hývalý • 
soustružnický dělník Friedrich Ebert, a sociální demokracie říšskoněmecká usilo-

vala ve vládě o ~()<~podář~~ou ~brodu < ~~.~~<~I~~!členění do _Eoli!i~Y<_~P91ečnQsti 
nár04~!, Tusar si v kruhu vyslanců druhých států v Berlíně vydobyl místo vyni
kající. Kdo z nich chtěl býti o poměrech v Německu informován věcně a po
drobně, ten se uchyloval k Vlastimilu Tusarovi. 

Jako vyslanec v Berlíně učinil Tusar vše, aby ,~~~~~~m:a:<. ~e~z~i!:...<:::~~:~!:~~~~L!:.~.~~ 
~Q!L~~oul!x~'"'1t~~ktní. Zprávy, jež podával z Berlína jak presidentu 
republiky, tak i vládě, byly-klaSIckými dokumenty analysy, s níž Tusar pronikal 

největší spletí politických a hospodářských prohlémů Němeéká.4. s jedinečnou 

'1 přesností odhadoval další vývoj Německa ve chyíli, kdy ani nejodpovědnější ně
~mečtí státníci si neodvratné tendence tohoto vývoje ještě neuvědomovafi) Prů

rhlednost a jasnost jeho politiky a všechno duševní.Jtouzlo jeho osobnosti zjed
naly mu v celém diplomatickém sboru berlínském :m.imořádnou vážnost. 
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§mrt Tus~Fova y~~ě b}:'la ~~~1L!!J!,gik_ou jeho život'!. V "Berliner Tag
blattu" byly ténkráte uveřejněny dokumenty o tajných vojenských smlouvách 

mezi republikou Československou a "Francií. Byly sensací dne v celé Evropě, ale 

zejména v Německu. Všechny ty dokumenty byly však f~..LIU podvrh,~. Tě
mito falsifikáty měl být proveden zákeřný útok na dosa~adní mírovou práci Tu

sarovu o sblížení mezi Německem a Československem. Současně pak byly útokem 

na celé dosavadní mírové dílo Benešovo i Společnosti národů. - Vlastimil Tusar 

vystoupil v nejvyšším rozrušení a všemi prostředky na obranu své práce. Postěžo

val si tenkráte slovy: "Tři roky pracuji k tomu, abych odklidil válečné a po

válečné napětí mezi dvěma sousedními státy. Dělám politiku bez intrik, v úplné 

otevřenosti a čestně. Dílo se mi dařilo. Ale nyní nám hodili na cestu falešné do

kumenty. Účinky toho mohou hýti osudné. Národy lze rozeštvati za jednu ho
dinu, a neštěstí na celá dlouhá léta je hotovo." 

Vlastimil Tusar tento útok nakonec odrazil. Bylo to zásluhou jeho dlouhé práce 

a jeho mimořádného vlivu osohního. Všichni směrodatní lidé stáli na j~ho stra~ě. 
Ale on sám zaplatil tento diplomatický souboj svým životem. Padl Jako vOJak 

republiky přímo na frontě. Dal republice vše, co člověk dáti může, a ijeho poslední 

boj byl jí posvěcen. Anglický velvyslanec v Berlíně Viscount D' Abernon napsal 

ve svých pamětech: 
"N~yJ.!iyj.!j:~~~!~sar! d~n př~~leho smrE' Byl těmi:o ~~s:ifi~ace~i,bezměrně 
r9zrušen. Snad celé dny a noci zt:távil u telefonu v nepretnatem Jednam s Prahou 

;~ejména s ministrem drem ~~Il~~~m. Vyšel mne od telefonu pozdravit, byl však 

na smrt nemocný a bledý .~~_~~ __ ~odin byl m~~v. Tusarova smrt byla pro mne 
těžko~---;'t~áto~, poněvadi ~ezi vše~T8tředoevropskými kolegy byl Tusar tím, 

s nímž jsem mohl nejotevřeněji pojednávati o všech otázkách. Vedle toho zna

mená jeho smrt také velkou ztrátu pro Evropu, neboť byl nesporně jedním z nej-

schopnějších státníků evropských." 

Vlastimil Tusar hyl velkou koncentrační a konstruktivní silou v celé naší česko
slovenské politice. Když odešel na Moravu a s malou skupinou sociálně-demokra
tických českých poslanců vstoupil J}.~~J1.ůdl:l ~~:y~_~~o sněmu, připojil se oka
mžitě k české Byl to tenkráte politický čin. Tusar se tu nelekl žádných 

ohtíŽí. Zabezpečil nejenom českou většinu na moravském sněmu, nýhrž pracoval 

také k vytvoření ~ov~110 hloku na celé 1'Io'ravě. Tusar tím zkonsolidoval 

pokrok~-;~~-'M~;avll a zasloužil se tu, j~k"<Y.:rg~~JJ07. tak i v roce 12.11 o zvolení 

P!í)!' T .!--G~as_~rylm posl~~em říšské rady. v 

V době války-~e osvědčila všechna koncentrační síla koncepce Tusarovy merou 

vrchovatou. Když se válka prodlužovala a bylo patrno, že nadcházejí osudové 

dny národa, usiloval Tusar všemi svými silami o utvoření jednotného Svazu 

všeho českého poselstva na radě říšské. Národní výbor s ~~em Švce~!o.~ 
V Pr~ a SY::t~'pg§J~:nCů s YI;:l61imllem-'1'usa:em ve Vúbů - v jejich rukou spočí
valo od -po<!~iwu od rQJf!!-121~ po!itické vedení národa v r~mci staré říše. 
Jedním z hlavních rysů povahy Tusarovy bylo vědomí odpovědnosti. Miloval pří
liš svůj národ, nežli ahy jej byl kdy lehkomyslně vystavoval nebezpečí, jsa si 

vědom toho, že pracující třídy národa odnášejí vždy každou katastrofu nejtíže. 

Z pamětí Masarykových a Benešových je známo, že úplné vítězství spojenců a 

dobytí československé ,samostatnosti hylo na vážkách takřka až do konce války. 
B 10 velkou starostí Tusarovou nespalovati všechny mosty, pokud vítězství české 
vJci nebude zaručeno. Ve chvílích rozhodných, v dohách osudové odpovědnosti, hyl 

pak Tusar jedním z nejpevnějších a nejrozhodnějších. Zůstal ve Vídni sám, převzal 
na svá bedra nejtěžší hřemeno odporu českých poslanců proti zachování Rakousko

Uherska a tvrdě, nekompromisně i neústupně čelil všem pokusům vlády Lamma-

15 
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schovy, vedoucích kruhů armády i samého císaře .2_~~!~.~!!lí ~ch~!...q_jakol!k2Ii 
.~~~~E:.~to-Uhe~ka .. A zůstane historickým faktem, že :t-2.1:lyl. 
Yl~~~!imil T~I;l!,_,jenž ve své památné telefonické rozmluvě ~ .. !h:e1!! .. Bašínem v u()ci 

rj.en_ 27. října dal instrukc~ ~E~~oluci 28. ří.ina~ Bylo ohdivuhodným, jaká v ce
lém tom jeho slahém organismu člověka hyla energie, odvaha a vůle. Co uznal 

jáko odpovědný státník za spravedlivé a nutné, za tím šel do všech důsledků. 

Zde neznal sentimentality ani kompromisu. Životní zájem repuhliky hyl mu 

nade vše. 

Vlastimil Tusar hyl příkladem socialistického realismu, k němuž dospěl hluho

kým studiem a poznáním marxismu. Marxismus hyl mu v prvé řadě poznáním 

a vyslovením věcí, jak ve skutečnosti jsou. Marxistický revolucionář hyl tu nej-
f 

realističtějším analytikem a konstruktorem. Ve svém vládním prohlášení dne 10. 

července r. 1919 prohlásil Tusar mezi jiným: "Při vší práci sociálně-politické mu

síme si hýti vědomi toho, že tendence dohy směřuje k novému uspořádání výroh

ního řádu. ~~~!.~!~, jenž hyl P!~~ .. !ál~?ti~~lou kri~~kou, má §~é síly 
J.YE:.!'.2~ Doha na nás žádá, ahychom tyto tvůrčí síly ~X~~_vili a pracovali na ta
kové organisaci výrohní, jež hy nejenom odpovídala ideálům pracujícího lidu, 
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nýhrž současně t!'l;kézah~2:í'p~~ovalB: .. _l!.~J!~~!!f __ C?.!t_~~~f!ohL.Y.J!Qh~_~~~<H:lné. " 
President repuhliky napsal Tusarovi při demisi jeho vlády v~áří r~ 12~_ve svém 

\V-- ---

listě toto: "Loyálním provedením koaliční politiky získal jste i ve stranách, které 
dříve socialismu odporovaly, porozumění pro program socialistický. Věřím s Mar

xem a s těmi socialisty, kteří svou politickou zkušeností a svým vzděláním do

vedou zaujmouti stanoviskQ....§větové, že při nejmenším někteří pokročilí národové 

dovedou provésti ~()llika!.~ .. ~.!!l~~~~ciál~ág..!!~o~ smírnou. Věřím, 
že náš národ se svou rep~hlikou a demokracií patří k těmto u·vědó·~ělým a poli

ticky zralým národům." 

Vlastimil Tusar hyl při všem svém mimořádném vzestupu politickém osohně sku

tečným j!l~~níkem. Když hyl ke konci války povolán k svým úkolům nejvyš

ším, hyl přepaden těžkou chorohou srdeční a krční. Dřívější trihun dělnických 
... -"'-, -. 

schůzí ~~hyl takřka hlasu. Ale Tusar překonával vše se skutečným heroismem. 
Vlastimil Tusar hyl velikým i jako člověk. Od svého jinošství hyl odkázán sám 

na sehe, prošel těžkou školou práce a všechen jeho život soukromý hyl nad po

myšlení jednoduchý a prostý. Nikdy nepronesl jediného slova stesku. Nikdy ne

přijal žádných výhod. Byly dohy ve válce, kdy strádal i hladověl. Bylo třeha 

velkého taktu, ahy neodmítl pomoci i v nejprimitivnějších potřehách člověka. 

Při tom zůstával hrdě a v horečné práci ~a té_~vé stráž~_J:l~,~~~' A stejně 
prostě' jako dělnický redaktor žil Tusar i jako předseda vlády a diplomat. Prostý 

" stůl jeho studovny hyl mu útočištěm skutečného oddechu a klidu. V osohním sty-

ku s přáteli' hyl Tusar nade vše pomyšlení dohrým a milým. Sociální hrůzy dohy 

ho drásaly a odnímaly mu radost života. Pomáhal, kde moh~. ~elou svo~ povahou 
hyl člověkem přímým, věrným a na výsost čestným. Vlastlmil Tusar Jest hoden 

vděčnosti dělnictva, národa a státu. 
FRANTIŠEK SOUKUP 

R 
"B v 1903 1917 Dělnické listy" ve Vídni z 1'.1917 a 1918. Nekrology v denních 

Z LITERATURY:" ovnost v rne - , ., . v I" 

li t h dne 23 III l' 1924 Vzpomínky Tusarovy na 23. říjen r. 1913 byly přetištěny v reVUl "Nase revo ll~e. 
sec ...• . . N' d' h ,vdv , prvnímdeSlti-

v II str 368 a dále. O Tusarově státnické činnosti v naší republice VlZ:" are m s romaz em v 'mil 
roc. ., . , ." P 1923 DV'ep'sná monografie o VlastI II 
letí", v Praze 1923 a "Deset let Československe republiky, v raze . eJ 1 . 

Tusarovi dosud nevyšla. 
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Jest veta po tom, aby jedinci dávali směr politice, stavěli se do bez. 
výhra~ného popředí a mohli zneužívati politiky k sobeckým cílům. 
Pro hd, nikoli pro jedince, tot heslo dnešní doby. Organisace dává 
~á": práva, ale též povinnosti. Žádá od nás, abychom sobecké touhy 
Jedmců podřizovali zájmům celku. Jen tak možno mezi lid vlévati 
morálku a smysl pro povinnost, omezovati sobectví. 

Z řeči na sjezdu zemského zastupitelstva 
strany agrární 18. ledna 1912. 

","--

~emáme .šl~chtu. a po staletí nemáme svůj panovnický rod. Vždycky 
Jsm~ b::~\L~,!:_~a .v dobách našeho národního obrození jsme se 
ud~,z~~L J~m !ako lLd. Naše dějiny i naše přirozená povaha nedá. 
vaJ~ pnou moznost než demokracii. 
-!sme uprostřed EvroPY~-~~Jz;;~ bašta západní demokracie. Jsme 
zako prvn! h~ídka v poli, kde každý koná službu vojáka. Máme 
ukol, ulozeny osudem, vydržet na nebezpečném místě; tuto čest 
nám přikázaly dějiny i půda. 

Z rozhovorů Švehlových s ~ ČaPlYim 
~<.!f:.arlovi.ch Var.ech. . 

v 

Antonín Svehla 
(* 15. IV. 1873 t 12. XII. 1933) ._~~_ 

K~osi nazval Anto~í~a ~vehlu stavitelem chrámu a věru nemohl použíti lepšího 
vyrazu k charakteristICe Jeho snažení, cílů a celého jeho životního díla. Šv hl 
I' .. v' e a po 

ce y SVU] ZIVOt stavěl, hudoval mohutný a krásný chrám naší národní polit' k" 
h d .. v k" ' ~c e a 

ospo ars e svobody, která hyla od počátku jeho politické činnosti J' ediny"m '1 
v h . h Cl em 

vse o)e o snažení a jejímuž dosažení věnoval všechny své veliké schopnosti a I' 
•• V' A' ce y 

SVU) ZIVOt. n~ za války neboural, spíše zajišťoval výsledek dřívější výstavh a 

st,me!o:al jednotkové její kameny. Věděl dohře, že i život národů jest organi;k" 
vyvoJ, ze nelze prostě staré zničiti a stavěti znovu, ny"brž nutno vycházeti z d ~ 
v'h v osa 
zene ~ stupne kulturního, hospodářského, sociálního a politického života a jeho 

o~gam~a~e a ~a té .dále budovati. To došlo výrazu i"Y2~~Y§I~!:1<!J:3:!~<1!lP~!~v:ratové:m 
~ J~hoz ~yl miciátorem a jenž nechal Y<R!3:_~!!.C?.§_ti __ y!~~h~távají~f;ái~.on-' 
a narlzem. Am ve válce, vtéto pro nás POlitlOcky tak tVVk'" d h-· v :<=-~·<:~"":"~l""··-""--""·_Y: 
~--:-- . ez e oe, nepouste z mysli 

SVllJ veliký ldeál a připravoval se, aby mohl pokračovati v své stavbě ať v'lk 

dopadne jakkoli. A když její vážky sklonily se posléze v náš prospěch: Přin:sl; 

nám svobodu, Švehla dal se hned znovu do horečné práce, aby vyhudoval ze SVOd 

bodného národa politicky a hospodářsky svobodný, silný stát. 
A Švehla stavěl vždy jistě, na pevné půdě a podle přesně propočteného a logického 

plánu. Zcela plánovitě řadí kámen ke kameni, stmeluje je a pokračuje v další 

stavbě. Prvým krokem k tomu hyl a vnitřní výstavba agrární strany, které podjal 

se Švehla v~rv~~~~"~~..!i!"~1i"1Qh7()~i!<:-~iQ~~~~~ která byla jedním z hlavních předpo
kladů pro položení bezpečných základů našeho státu. N ebudiž tento můj názor pova

žován za projev stranické příslušnosti, nic není mne víc vzdáleno než dát se ovliv

ňovati v této stati příslušenstvím k určité straně. Abychom pochopili objektivní 

pravdivost těchto slov, t. j. význam agrární strany jako nezbytného kamene k vybu

dování našeho státu, musíme si uvědomiti hospodářské a sociální ~loženill~~~l;L~ 
~q.g.~!l:!LP~.~ájku XX,~2ktiJ!.irltQ~!styení p~Jitické. Z veškerého obyvatelstva 

české národnosti náleželo v té době ~~:l%"".?i"~~~~~!~!~iL."~~"~~~it.EJ-21u.JJlo3% 
<l~pravě a obchodu a .!Io!% veřejné službě a volným povoláním. V zemědělském 
ohyvatelstvu převládali malí a střední zemědělci a z průmyslového obyvatelstva 

plných 76·4% patřilo dělnictvu a jen 15·7% samostatným. Vidíme tedy, že jádro 

národa, t. j.~křka eho n""_<~"~E~~~I<!.:yi.~~~níc1 tedy z nej
větší části malí chudí lidé, k nimž přistupovali eště malí živnostníci 
nad nimiž stála poměrně nečetná vrstva bohatých, t. j. velkostatkářů, průmyslníků, 
větších obchodníků, vyšších úředníků a příslušníků volných povolání. Tomuto 

hospodářskému a sociálnímu složení našeho národa však naprosto 

struktura Od I'. 1891 nejsilnější naší stranou politicko~!t~_!!'"ť!,_" 
mladočeská, strana to všenárodní s programem hlavně národním a státoprávním, 
:;di;;fi":;~niká-~~~Č;~ně a stále vice ~< více sílí stra~a děl~ick~-,"iQ~iiii;IJl©mQ~" 

"_"', "r __ -,~.,>_.~,.,"" __ ,,~_'·=" 

kratická. Menší strany, které také tou dohou vešly v život, jako strana realistická, 
~-4",,~,_-·- _____ ~-, ~_ 

radikální a národně sociální a jejichž program vedl opět k založení strany kato-

lické, ,byly j en frakce1!1:i~t;1'l:lJ:lY.~~3!Qg§~sk~, s níž se rozcházely spíše jen v otázce 

taktiky než v programu. Zemědělc~~yli ve straně mladoa 
české, které pomohli vyhclti její·~eliký ~i.~~.§.gt_:r..Qče~hy. Bylo hy velmi nespra
~"~dfi~é, neuznati veliké zásluhy mladočeské strany o náš politický a národní vývoj, 

na trvalo nebylo však možno s jejím programem a její politikou vystačiti, hJavně 
proto, že nebrala náležitého zřetele na poměry hospodářské a sociální a z nich vy

plývající otázky, které tou dobou jaly se hýbat širokými vrstvami národa. Liberalis

tický duch, který ji ovládal, neměl pochopení pro hospodářské ochranné poža-

zemědělství ani pro opravdové řešení ~1!l~IlliLA~lnick"ých, a tu nemůžeme 
~_~.",~", ," _ '_~~'~~<.~~>~,,~,~ • ., ... ~~'~~_~~~MU"~_ 

se diviti, že na venkově i ve městech vznikla v příslušnících těchto tříd nespokoje-

nost, z níž vyprýštila posléze L~0t:á 1lLa~t~f<t!i.dní politika. Tak vznikla _~r~!l~ so
ciálně demokratická, sociální program přejala i strana nár_(Ldn~~s()<::iální a posléze 

{i899)-se t;'oří z nepatrných počátků i strana zem~dělská (agrární). 
Nová agrární strana nebyla však jen stranou stavovskou, nýbrž i krajně národní. 
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Venkov se nikdy neodnárodnil, z něho vyšlo obrození národa. Neodnárodnil se 

p~ .. oto, že~ si d0,:vedl udržeti svo~ půdu. Kdo jiný mohl proto býti povolanější, ahy 
trImaI ~n~~odnI prapor a. vedl narodní boj, jemuž mohl zároveň jako nejpočetnější 
stav datlI masy, hez nIchž žádná idea nemůže dojíti vítězství? Výstižně vyslovi! 

Švehla toto poslání venkova v r. 1909 na Žofíně: "V čem vězí síla a moc naší orga

nisace? Y"J,l9V~~~_~"~~J->roh,ll:~~Ilé lásce k půdě; vše nám vzali svobodu i vol-
". • • ' ,>, '-'.·\·,:,'i'_X>";'''--1'""".0,'_.,.t'!',~~..'~· ~,-_ .. t ' 

no~t, VIrU ~ majetek, pošlapali lidská práva, z národa nezhyl tu nikdo než ušlapaný: 

"-~1J:~~!;t~~~~~~~~~~~~!:ý· Ztratili jsme šlechtu, odcizila se nám. Jedno však nám 
vzíti nemo~H: lásku k půdě, již lid náš choval v srdcích svých a přenášel s generace 
na generac"t. Byla to jiskérka, která nyní vzplanula oživujícím žárem. V lásce 

k půdě vězi bojovná síla, hlásejte ji a rozdávejte a vykonáte tím největší dohro pro 

h~a~;o s:ého nár~da~:. A ještě precisněji v r. 1914: "Z celé historie vidíme, že nej

v~:~: deJe odehravaJI s_e za Úč~s~.i".!i,~~. venkovs~éh_o: A právě tak i v dohách nej
tezslCh nesl on vždy tíhu osudů svého národa a také ji unesl. A tak i my dostali jsme 

do ví~ku san~ci, že bylo hnutí naše třeba nejenom v našem výhradním zájmu ven

kovs~em, alev~ ~ udržení celého národa. Leč toto vědomí ukládá nám velké povin
nostI. NestaCl Jen slovy hlásat lásku. Je ahy za slovy následovaly skutky. 
Tu prohlašuji: My se hlásíme k povinnostem svým vůči národu, jež jsou nám při

českého venkova." 

projevy jistě vysvitlo, že Švehlův agrarismus nebyl úzkoprsým 
stavovstvím, ale že vždy sledoval cíle vvšší blaho cnl~ho ." '" '" .I' '" <> )emuz agrarn't 
hnutí mělo ze všech svých sil sloužiti. A jak sám hlásal, nezilstal jen při slovech 

nýhrž projevil své smýšlení i skutky, když se v r. 1910 na českém zemském sněm~ 
zúčastnil v předních řadách tehdejšího našeho národního boje s Němci a stal se 

záhy jeho duší a vedoucím činitelem jak v Praze, tak na půdě vídeňské. V něm setr

val i po známých ...R~!~Il,!~~~_"~"Il~~~~~ých (1914), kdy vedl jako předseda národního 

pe~manentního výboru .~g.LE!Q~Lyl~q.Ilí~1!~~silně~!_~e~~~~,,"~~!,~'"yx,~,~~~~é~9 
,,&memu. 

Ag~ární strana hyla však tímto svým sOUčasně stavovským a národním rázem před
urcvena .k tomu, aby vyrovnávala protivy mezi krajními levicovými a pravicovými 

s~er!, Jež se v naší politice již před válkou počaly uplatňovati. Diferenciace poli
tlCkych stran po stránce hospodářské a třídní, která znamenala větší nebo menšíod= 

~on od .č~stě národní a státoprávní politiky, měla za následek, že krajní stoupenci 
tet~ POlItIky, kteří hyli též nespokojeni s politikou strany mladočeské, seskupili se 

o::et ve str~ny s programem nekompromisním a maximálně národním, jak jej vi
dlme v nove straně radikálně státoprávní a do jisté míry alespoň do převratu i ve 

st~a~ě ,,~~rod~ě sociální. Tyto poměry vedly nutně k tomu, že st~!!.!!a.!!,g!,~.!!líj~~o 
neJvetsl ceska strana, strana stavovská a současně národní, stala se stranou středu 
a ~ediným činitelem, který mohl mezi krajními, sobě odpo;ujícími s~ě~y-~'j~j·ich 
zájmy prostředkovati a je vyrovnávati. To bylo druhé důležité poslání této strany; 

bez takového významného vyrovnávacího činitele byl hy se převrat u nás stěží 
odehrál tak zcela hez vnitřních otřesů, jak se ve skutečnosti stalo. I to hylo dílem 

Švehlovým; on pochopil hned od počátku tento význam své strany, a i když.~e
máme o tom přímých dokladů z jeho projevil, jako o politice národní, dokaZUJI to 

jeho činy, neh řídil v tomto duchu politiku strany jak v českém sněmu, tak v p~rla
mentě vídeňském. Tím se ovšem stalo, že těžiště politiky se přeneslo ponenahlu 

,~plně do agrárních kl'!lhů a na Šy:,~,~~, jenž převzal posléze vedení a ovšem ~ od-
povědnost za českou politiku. A tuto odpovědnost nesl a svému programu zustal 

věren i po válce. 
p~~~~';ě~~;~l'~;-Švehla s energií jemu vlastní vl. 1906-1910 vnitřní výstavhě 
strany, aby v ní měl jistou a bezpečnou oporu pro svou politiku, a dal jí pevn~ 
organisační, jednak politický, jednak odhorový základ, jakého neměla, krome 

sociálních demokratů, žádná jiná naše politická strana a který je dodnes základem 

její síly. Nechci tím říci, že snad Švehla již tehdy předvídal, co za 12 let přijde a že se 
proto chystal na tuto novou hudoucnost. Věděl však, že svého ideálu, svohody ná

roda, ať v té či oné formě, nedosáhne bez silné, ucelené a ukázněné organisace, na 

kterou by se mohl plně spolehnouti a o ni se opírati, a proto si ji vybudoval. Říká 
se, že velká doha rodí velké lidi, kteří vedeni Osudem nebo Prozřetelností podvě
domě předpracují příštímu vývoji. Je-li tomu tak, pak jistě takovým Prozřetel· 
ností předurčeným a vedeným mužem byl Antonín Švehla. 
Také za války postavil Švehla venkov úplně do služeb národa. Kdežto na jedné 

straně vedl tajnou akci k podvázání výživy starého mocnářství, na druhé straně 
organisoval pomocné zásobovací akce ve prospěch strádajícího českého obyvatelstva 

v městech a průmyslových oblastech a vystupoval hezohledně proti nehodným a 

nesvědomitým živlům, kteří chtěli kořistiti ze situace pro vlastní kapsu. A po pře
vratu udržoval ještě po celé tři roky vázané státní hospodaření zemědělci tak ne

náviděné a proklínané, a po další čtyři roky liberalistickou ohchodní politiku, jen 

aby zajistil zásohování obyvatelstva v dostatečné míře za přístupné ceny. To však 
jest jen jednou a spíše zevní stránkou jeho poměru ke státu. Nad to staví svou stra

nu a venkov cele a v každém směru do služeb státu. A j de tu tak daleko, že - k veliké
mu tehdy pobouření všech nás pravověrných - ruší i staré historické označení 
,<,agrární" , na které jsme byli vŽEL!ak .Ryšni, a ~~~:.!~~<,!st~r~a~n~lu~~.~~~~~:!:J,~~~~!!::..-, 

~!!:f!!1', j ~:g,_~~._~.~:I;Jel J~jL~!avo~ r~. a~ demonstroval ... ::~=:::, .. ::~/;"~.::,,L::;:,;:;.;;;.~....;:.,;;:.:::::::~==-"'-~ 
s republikánskou formou státu. Poměr zemědělce ke státu musí býti vždy kladný, 
;emůTe býti vládY b~z sedláka a sedlák musí hýti vždy ve vládě a nésti odpověd-

v dl"k'· . v t '" h h X+'I44 
noste "Kdož jin:;L.měl !!Y_~E~.~.!i tento st~~ nez ~~~ cenu ne]ve Sl~~ 
To je pr:;~ ;'ila-;~í' these Švehlova a jeho základní idea československého státu. 

Strany nejsou státem, ale ~tát .~očiy,;!1!~§j:!_~:g~, jež jsou odpovědny za jeho 
osud a musí mu proto sloužiti a činiti vše, ahy zajistily jeho existenci a úspěšný 

vývoj. 
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Stát však jsme my všichni, kteří ohýváme svou vl .. 
povídat našim potřebám t' tY b ~ b ast, pohtl,ka stran musí proto od-
v,# v ' • J. po re am o yvatelstva. Viděr . ~v v . v 

ca st naseho národa tvoří malí ch d" l'd" d h" v I Jsme vyse, ze neJvetší 

d
Vl ' . u I I e, 1'0 nI a stredn' v d Vl . o 

e mCI, k nimž se řadí JOe~tV v" v . I zeme e Cl a prumysloví 
., e znacny pocet příslušník o b h řemeslníci a ohchodníci) úr"ed " ' , vI" u o c odu {drobní živnostníci . 
, mCII c enove volný h I'.. Z ' 

Bíme u nás dělati politiku malého Vl vk ~ povo am. toho plyne, že mu-

h d 

c ove a a usIlovati o JO eh ' k 
ospo á::::ské a sociální posue '. o k" . . o mravnl, ulturní, 
, Š m, Jen ta ova pohtlka od 'd" v 

naroda. vehla byl si vždy I od b" v pOVI a potrebám našeho ve ml o re vedom tohot t v.., 
byla prodchnuta i JO eho politik O b v I vos avu veCI a tlmto vědomím a. so ne za ozen vyso o~l v VI 
chopení pro strasti i potřehy malého člověk ce .. SOCla n~ me největší po
budování agrární strany V h" o a a toto sve stanoVl,sko uplatnil i při 

. yc aze]e ze struktury n V h "d"l 
v němž, jak co do počtu t k d ase o zeme e ského stavu 

, a co o rozsahu půd v l'd'.. ' 
ani na chvíli v pochybno tO v .... y prev a a maly zemědělec, nebyl 

s 1, ze agrarnl, strana a .. , l' Ok struktuře a míti proto ráz I vd Vl k ' J~P po ."tl, a musí odpovídati této 
ma ozeme esy. PomocI č k" "d" o 

pomoci v první řadě zeměděI' I" A es emu zeme elcI znamenalo 
. kd v Cl ma emu. nadto ještě vše kd v" .... 

1 yz nejsou zemědělc' ..;tl" I m, oz ZIJI na venkově 
1 v yavem s ova smyslu jako k V" v ' 

níci, dělníci, úředníci učitel" td k VP ..,.' • ven ovstlremeslníci, živnost-
T" ,e a ., ten vSlChnl 

lm se liŠÍ naše hnut" ~-:":'=7".~~~~::...ť~:~~~~~~~!ťLQjQY-ti.L-
se omezil . 1 od obdobného hnutí v kd 

, o, len ~,,!,Ikostatk~ a nejvýše ještě větší rolník ' ,,' e 
mho hnutI našeho zvláštV v Ale Š y, ale take od pocatec-, e smeru íonse ťastného . v .~y ~ Je také známo že t t Š hlO - J enz v sohě zahrnoval en 

, ' en o ve uv progr b v I straně, Švehla však nepovolil a z 't" il S am neo ese se hez odporu ve Vl ez . trana nahyla t'.. I 
a tento ráz utvrdil Švehl . v v,.. ~-_._;- lm razu ma ozemědělského, a Jeste VICe po prevratu' ".. ~._.~ .. ~---~,-_.--
"zemědělského I lOk" . nejen ~~~m nazvem stra:I!Y 

d

.vI k' ___ a __ m~!...<J_mc eho hdu", nýhrž i vyhudování '-"-l~·:~-·'---·l-'~-~ Jl 

e s e organisace Dom o" o m specla nI ma oz emě-
~ ovmL a ~rgamsace zem v d Vl k'h V' rovněž jeho dílem T :--- - _. __ ,_~~s. e o delmctva, jež jsou 

. o ovsem neznamená že hy d ' 
ani velkostatkáře neVYJ'ímaJ' e TO V' h" . o strany nepatřil zemědělec větŠÍ, 

• 1 VSIC m maJÍ v agrární st v ,,, Š patří zásluha, že prvý vyvrátil thesi o od oru ,,.. , .,. rane sve mlsto; vehlovi 
neho výrohních skupin venkovsk' h .: IJlc~~h Sl zaJmech různých velikostních 

yc a ze ve Dll sť astně formu! al I k' 
mentoval naprostou solidaritu zá' mů vš h ' o~ ,a e ta e doku
z výnosu půdy ze~ěděi~k'h-d~-h -d'~~-~~~ techto vrstev, ponevadž všechny žijí 

, s e o uc o u a J sou tudíž ve sv' . I ' 
resovány na zdaru a rozkvětu vd"l ' V em v astmID zájmu inte-zeme e StVl. tomto smy I h'" Š 
heslo: ,~kov jedna rodina." s u nutno capatI vehlovo 

Odtud také plyne Švehlovo och '" v v kd v ~_._-' _="""~~,,,~JJll~,!!.Ll!rQ_~becné hlasovací .. J .. 
ze yz vr. 1905 sociální demokraté zvedl" ::-~~_~,_J!._!atJ!!· est znamo, 
prá va, v agrární straně nebylo V'tk 1 Phozadavek všeobecného hlasovacího 

s poca u mno o nad" '" d I k 
.formu a že neJ'lepší přátel '" , . SV sem pro tuto a e osáhlou re~ 

e a pomocmcI vehlovi se o, b'" r ďl' 
kova k opatrnosti. Švehla v k v , Jl o ava I a ra I I v zájmu ven-

vsa veren svemu programu p h II v .~a~rární nesmí t V' • ' . v oc op pevne, že strana 
_ ._~""'_'_~'~:"w_~~_,~,.~Y~!!..R!:.otIJ9muto l!Q.zada vku širokých vrstev lido .. c ~--: 
vil se pro vseobecne hlasovac..... k' o - -,.,"~ ha vyslo 232 . 1 pravo s ta ovym durazem a přesvědčivými důvody, 

že jeho názor zvítězil, odpor ustal a všeobecné rovné, tajné a přímé blasovací právo 

stalo se tou dobou hlavním požadavkem strany ° 
Uvedené složení a Švehlův duch daly straně agrární přísně demokratický ráz, který 
udržela si podnes a kterým vyznačuje se také stále její politika. Švehla sám výstiž

ně vyjádřil demokratického ducha agrární politiky na sjezdu strany v r. 1912: 

"Dnes jsou poměry změněné, široké vrstvy lidové jsou povolávány k rozhodování 

o záležitostech veřejných a nerozhoduje již jedinec. Jest veta po tom, aby jedinci 
dávali směr politice, stavěli se do hezvýhradného popředí a mohli zneužívati poli~ 
tiky k sobeckým cílům. ~Ji~?,_1!:,~kl!,~i Ero j~!?e, tot' !leslo dnešnLdobX' A tento 
vývoj nemůže hýti zdržován, za žádnou cenu nemůže býti zaraženo hnutí mas, 

neh tím zasažen by byl vývoj celé kultury. Jedinou parolou hnutí našeho může 
býti: ~!.2!!!!:!!~!!:!!!!!!J!~ širokich vrstev venkovských~~ 
Tak zní Švehlovo vyznání demokratické víry, a Švehla zůstal věren po celý 

svůj život. Vždy zachovával přímo úzkostlivě demokratické formy a nikdy je ne

porušil, žádal ovšem neúprosně stejný postup od druhých. Nikdy se nestal diktá

torem ani ve straně ani ve státě, jeho r2zhoduií~i..Y~terý zde i tam hezesporu 

měl, vyplýval jen z jeho nepochybné duševní EfeY.J!-J:!~, kterou vynikal nad své 
okoI0';;I~h~-~;~t'~;fty:'-kter~-;:;;hyi~-;';ý~-správným postřehem, přísným 10= 
gickým myšlením, přesným úsudkem a důsledností, ale právě tak i svým přesvěd
čivým způsobem mluvy, konciliantností a osobním půvabem, jenž každého získá-

a přesvědčoval. ~ce, nemjLvšak a nemohl mitLnepřítele. 
Švehlův demokratismus jest ovšem přísně ukázněný. I demokracie musí uznávati 

autoritu, a touto autoritou jsou zákony, jež si sama dala, a orgány, jež si sama zvo
lila. Jim musí se každý jednotlivec bezpodmínečně podříditi. "Samostatnost jed

notlivce a_vedle té je~~á ~k~n?~!~_~~ě možni~~PE().~!~~dk~m, aby Vů
!e individua mohla být~platně~. Z toho plyne vzájemná povinnost všech našich 
Při;IÚŠníků; tou je ochrana našich řad před jakýmkoli tříštěním, které stalo by se 

zárodkem záhuhného rozkladu. Nikde nevymstily hy se vzájemné rozpory tolik 

jako u nás. ~třeha.,-~J1c.~~_~~!'?~din~(IřiZovali zájmům celku._ 
Jen tak možno mezi lid vlévati morálku a smysl pro povinnost, omezovati sobectví. 

Mnozí nedovedou pochopiti tyto změny, v mnohých hárá nezkrocená touha, aby 

své "já" bezmezně uplatnili. Přerod byl náhlý a nedivme se, že v řadách našich se 

vyskytují jedinci, kteří nechápou, že ~iem.Jjr~ýc»._vr~~v musí bý!i heslem_ 
naším a nic jiného ne. Třeba si uvědomiti, že v činu a ukázněné práci je jediný zá
hlad vše~ecného prospěchu našeho a také hudoucnosti. Veřejný život v národě 
našem těžce upadá, roztříštěnost stran, všeohecný rozvrat, úpadek morálky a char

akteru, sohectví, toť příznaky, jež otravují náš veřejný život. Musíme se vyvaro
vati těchto chyb. Jsou to chyhy naše, vlastnosti povahové, a sem sahá naše moc do 
té míry, ahychom vady hyli s to alespoň zmenšiti, zlepšiti a zjednati citelnou ná

pravu. Dnes jsme si dobyli své postavení, dnes jsme zde •. Nechcem
e 

více žíti 
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z p~osté. negace, ~ odporu. Dnes musíme ukázati, že dovedeme také sebe spravo
va:l. A Jako neexIstuje absolutní svobody t.am, kde není spoután jedinec rovným 

pravem a záko~nem, tak také není činnosti a výsledků, kde není organisace a pro~ 

gramu. A nem programu, kde není uznána autorita nejvyšší, autorita sebepodří-
~"A 'v Ld'" Š zem. steJne rOZllO ne odmítá vehla plané kritisování, jež hlodá tak často na 

našem těle a podlamuje autoritu. "Jsme zatíženi náchylností k činnosti kritické 

jež často přechází v negaci a rozkladnou práci. Kritika:musí nám býti jen pro střed : 
kem kčinům lepším předešlých a nesmí se nikdy státi sama sobě cílem." 

A tento princip autority uplatňoval Švehla bezohledně i v našem mladém státě. Pro

spěch státu jest nám nejvyšším příkazem, hlava státu musí býti všem svatou a 

nutno bezpodmínečně dodržovati zákon. Švehla dal vícekráte osobní příklad, jak 

nutno hlavu státu ctíti a respektovati, namáhal se ze všech sil, aby povznesl po

kleslou autoritu státní administrativy a zakročoval bezohledně proti živlům, které 

podrývaly státní autoritu a projevovaly podvratné snahy. 

Z této udržení také vázané 

~~~!!:~_'!::. ze své dlouhé životní zkušenosti znal velmi dobře náš národ i svůj 
v~nkov~ký lid a věděl, jak je nekritický a snadno přístupný demagogii a svodům. 
Tech~o Jeho slabostí využitkovali nejednou nezodpovědní jedinci a političtí dobro
drUZI pro své osobní sobecké cíle, a nikdo nepocítil následky těchto poměrů více, 

než sám Švehla, jenž svého času pozoroval s hrůzou, jak 
?~~?žen n~kolika členů strany, kte''''''ř:''=í-p'-ř'-e-st'-'o--'''n'~'e''-b~o-'''s~'n'--a'~d-~p-r~'á-
ve proto dostl mohlo vzejíti z této neukázně-

nosti a nedostatku soudnosti našeho lidu vůči těm, kdož se dovedou postaviti do 

pózy mučedníka, celému národu a státu, zvláště v dobách, kdy popřevratové ~ášně 
a omyl~ n~~yly ještě spoutány a jitřily stále naši veřejnost. Tomuto nebezpečí mu
se.lo se celltI, a to bylo možné jen tím, že bylo znemožněno takovým živlům, aby 

v~bec moh,l y kandidovati, nemají-li za sebou předem určitý počet hlasů. Tím se posi
IUJe autOrIta stran a znemožňuje různým samozvancům, aby proti vůli většiny 

mandátu dobyli. 

Ze Šve~l~vy politiky pro malého člověka vyplynul také jeho odpor proti každému, 

k~~ by Jej chtěl jakkoli vykořisťovati. Odtud jeho pfímo ž,t!~~llÝ~,QPQ"!'~!,9,lik:: 
te um a kartelu cukrovarnickému a v!. 1903 

~ž 1:09,)ímž~!~~~~~,,~~_~,~~~_,~1~E~h _~~~,~vadní odvislosti od cukrovarů. "V boji 
Jedna se o to, aby nemorálnosti a korupci zkartelovaného kapitálu hyla zaťata žíla. 
Jak hluboce poklesly všude mravní zásady, kde kartel zahájil svou neblahou práci! 

Jaké námahy očistné je třeba, aby zhoubné nakažliviny byly odstraněny a dů

sled~; kartelové činnosti vyhlazeny! Nejen hmotné, nýhrž vyšší morální zájmy 

v~I~JI~~o~ll_o ~p~I~~1l98~,!=!o~~!Ýoo!l:~E~~L<!C?J~Qj.~p_!~~froti této hydře musí 
by tl pOUŽItO veškerých zbraní a prostředků, aby potřena byla, pokud je ještě čas," 

tak zní .Šve~lQJ:1Jtti!iY~L4g!>~Qi~~PE~!!ok_~~!i!m. A tomuto svému názoru na kartely 

234 

o t I Švehla věren až do své smrti, i když jeho postavení po převratu mu ukládalo 
zus a . # I ' • " b1

- L ... 
jistou reservu a skvělá hospodářská konjunktura nedava a pOCIt ovatl ne o HUle 

účinky kartelů, takže nebylo třeba proti nim vystoupiti. Švehla ~estaral ... se 
však takto jen o zemědělce, nýbrž měl plné pochopení i pro potřeby prumysloveho 

dělnictva, jak dokázal po převratu opětovně svým postupem v těžkých ~z~ových 
bo'ích a při projednávání sociálních zákonů, za něž se postavil přes znacnyodpor 1. 

sv~ vlastní strany a přes to, že sme šli na tOlll!()Po()E~~!~,,~!!~~~4_QYJ>10"y_~lao~o 
, únosnost našeho hosE~odá.!§lY!!-
V -;;:á;~dět;k-ro~;;~ité struktury hospodářské, sociální a politické, jako je tomu 

národa našeho kde žádná strana, žádný stav nemá ahsolutní většiny, není možné, 

:hY rozhodoval~ a vládla jediná strana, nýbrž i~._l1ol!:!T!:ti .. ,Y!l!,~Y,PE1:~~_l!:,.E!.oluvláda 
všech stran, které repres~11:~l!:iflt:!f!~l!:Lo~lo!~y~ náL~o jest ~p~§~_~lllova II 
další id~~~ioo~f~~k;"j'~ho politiky a výstavhy státu. Proto usiluje stále o koncen-

traci všech politických sil národa jak khoji za jeho svobodu, tak v řízení státu. Vi
děli jsme již, jak jeho prvou snahou hylo soustřediti v agrární svtraně všechny 

vrstvy venkovské, poté spojuje agrární strany v Čechách, na Morave a ve Slezsku, 
a sotvaže tuto práci ukončil, jest jeho hlavní starostí docíliti společný postup 

českých politických stran. §p()I,~~EÝ~~~o!.l!R.!!o~o~L~~~~o~2~!li b_~,~_?!.záje~~ 
".,~<",.,-nV=JL""'A~~~ dohody jest kť)l'llP!:(}!!!!,~_~~_~~:e!~ovych ~os~~ 

A této stráncenehylo snad kompromisnějšího, ale také obratnějšího poli-

tika nad Švehlu neb dovedl nejen koncese dělati, nýbrž je také vynutiti na druhých. 
, I . b'" 

právě na tomto poli přišly mu nesmírně k dobruj eho zmíněné již v astnostlosO m, 

jimiž dovedl získávati a přesvědčovati své okolí, a k nimž se ještě družila jeho ~~. 
obyčejná skromnost; sám se držel zpravidla vždy v pozadí, nevystupoval na vereJ-

no st, nedovolil, aby se o něm a jeho práci ml~vilo a psalo, v~~mítal d~y: ~.sl~v! a 

pocty, _sp~~Joval s~~,~ ti~~~~re~í za kuli~l ~~~~~~Je~ 
když dovedli prováděti jeho myšlenky. V osobmch vecech neznal ohledu. am .sentI-

mentality a dovedl klidně obětovati i osoby jemu nejmilejší, vyža~oval~-h t~ s~tu~ce 
nebo zájem věqÍ. V této své činnosti jest §v~~~,,:e!!~~J~,~,~~~"~~~~~~~o~~IC~O . 

.0nll)lLOlnlElU a zde dosahuje po převratu vrcholu svého státnického umění. Vždy 

znovu a znovu jedná o dohodu, smiřuje rozvaděné, odstraňuje neho zmirňuje roz

pory, atd. atd. A tuto úmornou a nervy drásající práci koná zcela sám, vyjednává 

ve dne v noci nezná klidu ani odpočinku, nepopřeje si ani čas k jídlu a k spánku 
, k ' 

a nakonec se stává její obětí, přepracován se hroutí a odchází z poHtic ého ŽIvota, 

ahy se více nevrátil. V tom jest také ~~.~!.~~!.,!,~.~gedie; pao~l P~~,~ cí~e~_~edo_~ 
končiv svou práci, vykoupil její zdar svým zdraví~~~~~~~e~. 
~~~~-;ěi-:;Š~k·t~kéŠ~~hla v této své práci neohyčejný úspěch, který, jak nevá-

hám říci s klidným svědomím, !rrn~kyto4()cílil :n~:k:4()ji:ný~_liž před válkou došlo 

jeho zásluhou k společnému postupu českých poslanců na českém sněmu ve vel

kém jejich boji s německou obstrukcí a v pokusech o českoněmecké vyrovnání. 
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V roce 1912 byl zvolen proto předsedou svazu českých zemských poslanců a po 

zrušení ústavnosti v Čechách v r. 1914 předsedou tehdy zvoleného permanentního 

výhoru, v jehož čele vedl velikou všenárodní akci pro ohnovení ústavních poměrů. 
Spolupráci stran udržoval i za války, v jeho pracovně se scházeli jejich zástupci a 

radili se stále o situaci a krocích z ní vyplývajícíchdak pro politiku doma, tak i za 

hranicemi. Zde určován další postup, !~,o,<!llÍ výbor, jenž ř~<!iI l'!:0ti
rakouskou květnovou manifestaci a přísahu v květnu r. 1918 a připravoval vše 

pr;:'-~;:'~J;;;dn;;;"-ch:;'Íli.O výz;;;mu Švehh.ry osoby ';i';to době svědčí nejlépe pokus 

císaře Karla vstoupiti s ním v jednání, jemuž se však Švehla známým způsohem 
vyhnul. Tak přišel 28. říjen. Švehla se zástupci ostatních stran proklamuje samo

statnost národa a téhož dne se ujímá s ostatními vlády. Po krátké vládě všená

rodní tvoří pak novou vládní většinu, známou "rudozelenou koalici". I zde zůstává 
Švehla věren svému programu, že politika mnsí odpovídati složení národa, a nedá 

se v ní mýliti ani odporem ve své vlastní straně. Hlavní složkou národa jsou země
dělci a dělníci, ti jsou proto povoláni v prvé řadě k vládě a odpovědnosti, "Bez 

socialistů nelze u nás trvale vládnouti" - pravdivost těchto slov dokázal nej
lépe osud vlády ohčanských stran v dohě 1926-1929. 

Švehlova snaha po koncentraci šla snad někde dále než bylo prospěšné, neb 
se stávala úplnou centraHsací. To se zračí v jeho župním zřízení, jež v původní 
struktuře nedhalo zemských hranic a chtělo vůhec odstraniti zemské zřízení, v 

stanovisku k otázce autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi, a to nejen v auto

nomii zemské, nýhrž i v otázce postavení agrárních stran v těchto zemích. Úplné 

21eg~_!~~~_~.~~,~.é a:':lt~:IJ:~~!~~ tuhá c~ntralisac~,~~~ení !trany, i. když hyl~-~~~d 
důsledn~, měla rozhodně, jmenovitě v Podkarpatské Rusi, ~,~ojstr,~llya,tím 
i~!~!~L~~~~,~~L.~!iv ~~p#~~iy.~ 
V samostatném státě převzali jsme však také jiné národnosti, jmenovitě Němce a 

Maďary. Víme již, že Švehla prodělal před válkou náš veliký vnitřní hoj s Němci 
a čerpal z něho veliké naučení. Již tehdy si vytkl přesnou a jistě správnou cestu 

k uspořádání věcí v zemi, ohývané dvěma národnostmi, cestu, kterou neopustil ani 

po převratu a jež Eosl~z~ veql~Ls~~~_~~,k,,,Y~~~~ců.do. vlády. Již před vál
kou usiloval upřímně a opravdově o docílení národního vyrovnání na podkladě 
rovnoprávnosti obou národů a témuž principu zůstal věren i po převratu. Nic nehylo 
Švehlovi vzdálenější než šovinismus. "Nedovedlo-li 10 mil, Němců pohltiti 6 mil. 

Čechů, nemůže 6 mil. Čechů pohltit 3 mil. Němců. Postavi-Ii se Němci na půdu 
našeho státu, neexistuje pro mne německá otázka. Podepíši jim prázdný list, ať si 
tam napíŠÍ co chtějí." Tak se vyslovil Švehla krátce po převratu v r. 1918. 

Na těchto ideových základech budoval Švehla s řadou spolupracovníků náš mladý 

stát, .VJtvářel spo~."!'!'tví,~tran a vlád, dal S!~tu ~uhlikán8kou a demokraticko
ll ,_fi:~t~~~.1 vyhudoval státní správu, zorganisoval četnictvo, jež přivedl na vysoký 

stupeň, a všemi prostředky zvedal a hájil neúprosně jejich autoritu. A týmiž zása-
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. . . . . I v rvé řadě o povznes!!!!:!: morálky, j~ž. za svě~?vé d mi se řídilI v pohtlce. Usilov~~,~J}.~~~~.~.~o~o~~~~~_ .. ~ .. o"il h d oty. v ~ 
a . V 'lk,c'orušila vše, co bylo dohre, zmc "~~_ ~ ~_... .. válkr~~~~~~a." a. ap. 'I N v, 'kolem j;vyhudovati stát novy. 

;'ěřil';, tak i náhoženstvi" Inte:naCl~na ,,,:. ~s~m u třeha bezpečných a hodnot. 

Kto~šak je třeha mravm oprahvnen~st ... l, t::: ani válka je nezničila. Jeto 
"ch základů. My je máme. Jsou ezpecne, pro.. v V" 

ny .. d'h vědomí Na těch stavlme hezpecne. 
zákon půdy a zákon naro m o. .. .. oda ovšem tato jeho 

Š hl k lt nímu povznesen~ nar , 
Nemenší péči věnoval ve a v u

d 
u~ v .. Venkovský člověk stál ještě příliš pod 

činnost náleží hlavně do dohy pre va edcnhe. v "'ho nevolnictví, jehož stopy 
v dVě krátkou o ou zrusene 

vlivem teprve pre pomern 'k hl izeti To hyla největší pře-
l ' . d o h vahy nemohly ta ryc e vym . 

vryté sta etIml o Je o po h h kt u které J' sou hlavním 
' v "'ho sehevědomé o cara er, 

kážka jeho uvědomem aŠm~ne .. ně vystihl tyto jeho nedostatky a proto již při 
předpokladem svohody. ve a sprav a 

budování strany v~noval.. ... V' d"lávací stála proto v té dohě v popředí 
duševní úrovne. Ohsahl~ ::::~:t;:v~em jejího tisku a hospodářských a kul-

Pracovního programu strany, J 'I. 1'" "kolnl' vzdevlání hyl VVsOí'~, 
Š .." Vl en ve ml ma e s '.,.::::..l~."..-turních organisací. _.y~hhL'§1U!!~~c me J . v v dovedl mluviti 

v ... sruikl:omým s:tn.dieJ:ILiWl....mero~~~~."_~~"."_"~ __ ~ -i!!.t:~igen.1!!L~,:y~4!31gL§..~~- o i chače u~l y Úžas. Také jeho poměr 
v t pusohem Jenz n~nou ~2.~.E_~ .. ~.~~ ... ~ .. --~ , v v 

o vsem, a o z . 2." •. ~".~ •.. ~ . ~~.. v dO .. na' zor s nImz se casto se-
- v d '1 v.... • est uplne neprav lvy , 

k inteligenci byl vz y ne] eps~, J v bl" ""t lem Pravy" opak J' est pravdou. 
Š hl " ""I ba ze Y Jl nepn e . 

tkáváme, že ve a Jl nepra , "v k" děti našeho ven-
e •• 1'" Vil viděl v ní spravne "svou rev , 

Švehla Sl IntelIgence ve we vaz , h v k".o h uka"znění a urov-
. h' v d tí ný rz ta e JeJlc 

kova, žádal však od ní nejen na ytl v~ om"od
s

, mem a srdcem a jejich ukáz-
v .... ve shode s ve ou, rozu 

nání v kladný svetovy naz~r .. d ťt Odmítal J' en tu její část, která 
I v.. hl ho hdstva naro a a S a u. něné up atnem pro a v.' 'ul 'h "kolního vzdělání vyvozovati pro h ... VO o .. ce chtela Jen z tlt u 8ve o s . 

nesc opna CInu a pra . I' v vé povy'šenosti neho slahostl ".. VI J' í velmI za z e, ze ve s 
sebe pfednostm prava, a me 'I v k I'tl'SU]' e a huhu]' e místo ahy šla ... I" k'h "ivota a Jen pane r , většinou se stram po ItlC e o z 

d I ' Ok hleděla zjednati nápravu. 
sama o po Itl y a 10 • k'" ůže b 'ti únlná bez svobody hospo- .. Š hla věděl velmi dohře, že svoboda po l,ttc,~_,1!~'I!!:···~~~:.!!L~-~--d_" v h 

ve --_._~. __ .".".-- našeho náro a ve vsec 
dářské a proto usiloval také o vv o, , k 'edl'ne'mu cíli 

... v k" trany SmerU)ICl J , -~ .... - 'I " .. 'h h podars y program s , 
s~ožkách,.Sem na eZI Je o ~s ,.. "dVl v Jeho činnost na tomto poli ."""' .. _-; ....... ~, hilit a tím Žlvotm muy zeme e cov J-' .. ". 

zlepsem re~!~ .. _ .. ; .... ,.:y ......... , ..... ~.~ .. __ .. ~. . I'v" v k vymyká z rámce teto prace, -:~~d·'"'·: .. l .. k~-o~u JO est nesmírně ohsáhlá. JeJÍ vy lcem se vsa b " 
pre va , v v ne JIm po-

' v 'h e mUSlme este 
jen zmlnene o k k Vt 'ehož naše řepařství doznalo v následující dohě. Po 1 v hyl roz ve u, J pOd 
ozen Š hl horečně i na hospodářské obrodě národa. ~~u~:":::::a:::....:=.:~ .. :::.-L-: ___ . převratu pracoval ve a ,." o tY' -.Ii. ji.m musí býti vrácena ná-
VO... k", v, tát mkolI ClZInCUm, a p~n . _,~ __ ~ .' ...... .. tntl narodu, ter)'.!~~~~ .. _ .. ~,~.~ -' -~ ..... _ .......... ~~ . T' hl ' cílem Jeho 

-;:;;d;;:' jenŽ'-;:;,;:~;mti na ní zabezpečenu eXlstenCI. o J~st.i a':,ill.7ž se provádí 
~--~.......... ., v .. odtud dochází k Eozemkove re,L0rme, J 

agrární polItIky poprevratove, ---;---: ° k Od' é záruky nejúčelnějšího využití 
na podkladě soukromého vlastmctvl, Ja o Je In 
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půdy, o.dtud plyne i Švehlova ochranářská politika v r. 1926, když naše země děl-
<C---~_.-~,.-~'------ -

ství počalo trpěti následky světové krise a konkurenér cizích- levněJších zeměděl-
. ských výrohk~':K~omě toho usiloval však Švehla velmi' důrazně i o-niičíonali~ 
~w..-"'.,~,_""_,, __ ~--,,,_ ... 

saci průmyslu a dolů, a není jistě jeho vinou, hylo-li toto dílo provedeno tak ne-

úplně. V měnové politice stál pevně za programem prvého min. financí dr. Rašína 

a svou autoritou přispěl nemálo k jeho provedení. 

Ze Švehlovy politiky pro malého člověka plyne také jeho~~~_~~.1.!~~LEro.q!:!lJ~ 
.:..~tf!!!ni~~ Družstevnictví posiluje člověka hospodářsky, poněvadž nabádá ~ll_ 

.E!!~i.,~ spo~ivosti a k_.:,:~~j,:.~~~~pomoci. Je však též důležitým prostředkem vý
chovným, poněvadž odstraňuje sohectvÍ jednotlivce a tvoří nového člověka pro

dchnutého ideou vzájemné pomoci a lásky k hližnímu. Tím se vyrovnávají roz

pory lidské společnosti a dosáhne se jejího zušlechtění a pospolitosti. Naším úko

Jem musí proto hýti, ahy řady družstevníků rostly, ahy se jeho prospěchy staly 

všeohecnými a přispěly k hrzkému ohrození celého národa. 

Švehla hyl v pravém slova smyslu "knížetem míru". "Zemědělství může zkvétati 

jen v míru, pr~to zemědělec je a hyl vždy jeho největším zastáncem a ochráncem". 

Proto jest nejjistější cestou kzahezpečení míru návrat k půdě. "Vlastnosti, které 

kotVÍ hluhoko v duši zemědělcově a jimiž se řídí po celý život, nutno učiniti řá

dem, podle kterého hude spravován celý svět". K tomu cíli musí však zemědělci 
celého světa a v prvé řadě slovanští jíti ruku v ruce a spolčiti se k společné práci. 

Odtud vzniká Švehlova "zelená internacionála", která má hýti 

kem k dohodě států a míru a jež navenek výrazu zřízením ,,~~.~i-

národního agrárního hureau". 
Th. své~i;;;;il~;;é';~ýšlení nehyl Švehla nikdy pacifistou a nezapomínal na 

armádu, neh v té, dohře ukázněné a vycvičené, viděl vždy nejhezpečnější záruku 

hezpečnosti státu, vše ostatní jest jen prostředkem pomocným. V případě potřehy 

musíme _svou svohodu ohránit krví a železem. Jsa plně zaměstnán politikou, ne

mohl sice Švehla zasáhnouti přímo do hudová~í naší armády, použil však každé 

příležitosti, jež se mu naskytla, ahy upozorňoval na její nedostatky a domáhal se 

nápravy. Tak jmenovitě našich neúspěších v s kdy velmi 
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energicky E~1l~~~~!.~~ .. ~~1l<l1'~!1:~I1!<!~t.<lQ~IiI:Y~~1!!l1osysté~~.1~~ v ~.zí~nLn<Lšlr."!._ 
mádu, tak ve způsohu, jak se tvořila. Švehla vícekráte v prvých letech po převratu . -----------------
nepokrytě označil armádu za nespolehlivou, proto věnova.l tolik péče na vyhudo-

vání spolehlivého četnictva, přispěl však také podstatně k tomu, že i ve vojsku 

došlo k utužení kázně, vymýcení "Švejkoviny" a že v něm zavládl hrzy zcela jiný 

duch. 

O Švehlově činnosti hylo hy možno napsati celou knihu. Bylo hy velmi vděčným 
podrohitijednotlivé její fáze a obory zevruhnějšímu rozhoru; taková práce hy však 

vyhočovala z rámce tohoto díla, jehož vůdčí myšlenkou jest idea československého 

státu. Z té hylo nutno vycházeti, ukázati, jak tato idea vznikala a se vyvíjela, jak 

v • , e 'í Hz ůsohovaly a jak to vše je spjato s osohou 
naše zřízení a nase pohtlka s J pp. . '" k"" idea 'est Dostulát lidského 
Š hl V' d "I' . Bme že tento vztah J eBt vehce uz ~~~~~. . v'" d '" , 

ve ovo~. 1 e ",1 J 'es~ tudíž ostulát lid.~!ého!oz~~~ ohledem na~~ora am 
rozumu Idea statu J .~.~~-- v v ." e spet A tento 

, . -~. v l" k" 'd "'1 k nemuz mUSlm . 
~. OV" ,,-, J to tedy vlastne po ~t'LC y ~ ea , Od' 
a rIzem statu. e #" k" h ''''1 '" h poměrů národa. Jsou to II e, 
ideál z kulturních, hospodars yc a socw m~ o v .. oJ' e a snažíce se 

.. 'd ál h'" "ce z těchto pomeru a smeru vyv 
kteří stanOVl tento 1 e ,vyc azeJI ., Š hl ' , k J' Bme viděli právem 

,,' ". '" o žeme mlUVItI o ve. OVl, Ja... .. , 
předvIda:Io ~ p~ te str~~ce .. IDU, .. a ted i~2y~nské!t~4?2'tá!:~, které dal 
jako o tvurc~ naseh~c~eho l:~·l!:~~::·"~~;z;;ř~i"·předčasně nedokončiv své dílo, 
bd h kt ' v k také ohetova svuJ. ZlVO . .. h v·, uc a, ere vsa _ ._M ••.•. " •••.. :·····~···:;: .. kd v v' t končí- Eamátka padlyc zlle 

P
adl na hOJ'išti práce. Ale ,~.Y,~LP·Q,~!!!·~,'Ic····,,·,·y!'~·~,!~~~~·Š·~~··....1.~ .. , ...... _.~ .. .' ..... v ... lidu 

v,, vv'" "tl~~ Yehh~va a to nejen.., ..... 
.. ...." A tak hudezJ:t! ... y~~l!~J·~.i!mJL~..= , '~"""".. .. 

stále meZI nailll . ~ .... ,.'" .. ,,'" v Od' v koslove. nskeho sta!!!, 
-'" -~- I' '" d V a hude zltlpravevl elces ... ~... ,. venkovském, nýhrž v ce em naro ,e, ~~m.........., ... :· .. ··~_···· .. : h h m 'í zůstali 

k~··.. "'yt-"''ViI v J' eJ"ímž duchu pracoval a kterou nam zustaviI, a yc oJ" 
terou v yc . , ..,p 1" k" . deál není toho času v nasem 

věrni a za ní dále šli, neh jiná idea, ]lny po ItIC Y 1 

státě možný. OTAKAR FRANKENBERGER 

.v, nín Švehla v dě'inách čsl. strany agrární, 1931. 
LITERATURA: Frankenberger -Kubtcek, Anto J 
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~;;:;:ě s::lc:~:;en~ys~~ pv.as:evcoks~ebeurč~nídčesk!~o národa; chceme se 
k I • ", co naro muze a má vyk 

u turu svou, pro kulturu státu a l'd t. h onat pro 
a zcela T' " L S va:, to c ceme vykonat plně 

, . ~.le, panove, smysl nynějšího hnutí českého ' d 
nas sem pnvedlo. naro a, to 

Masaryk v poslanecké sněmovně vídeňské 18. listopadu 1892. 

Národním snahám položen určit' íl d . 
aby národ sám rozhodovalo své: Jal v - ~m~~~ se, samostatnosti, 
národ nesetrvá pod cizím vedením. sím vyvop. Žadný uvědomělý 

Masaryk v České otázce, 1895. 
Politická samostatnost je ' d v v 

potřebou _ národ '. pro naro ~v.edomelý, vzdělaný, životní 
potlačen a hosPodl::i;t~'70::;t:~be7 :. Vf ne~kulturnějším státě je. 
nár?~, čím energičtější, tím tíže ~e7e :~ ;::n: ~m mY!,uvější i.,e 
pohtwký pán je méně vzdělaný, méně zda::ný :;/Jos:;a~;/'fi~~Y' ze 

Masaryk v Nové Evropě, 1918. 
Jak budeme u,silovat o d k" .. 
i v politice vnitřní demok::::;e ~ac:}, v poltttce zahraniční, tak bude 
stát ve jménu demokratické s::;;;; progr~m~m: o~novili jsme svůj 
svobodou a svobodou vždy dokonak]ší--:- u rzíme Jeho svobodu jen 

Masaryk ve Světové revoluci, 1925. 
Zbudo " brk 
v práv:a:'s;?a:ed~Zs~::~;:: ~ěfi~~:pti~~tje, ak! velikbé vdíry : víry 
Tu víru máme art . v v' • anL, vl-ry v u oucnost. 
roll, jsme před desftiol~:s~:em~.ozwLt dhucha ~adostia lásky, se kte-

J nu Lna pra u sveho vlastního domova. 

Masaryk k desátému výročí republiky, 1928. 

Politická činnost a filosofie 
Te G. Masaryka 

Kdokoliv chce vystihnouti význam Masaryka 1'0 oHt' , , . 
musí zhodnotiti především jeho dílo v osv h P ~ lC~.yv vyvoJ nové Evropy, 
roda, dílo k němuž se po l't v' I o OZovaClm hOJI ceskoslovenského ná-
v' e a pnpravova . 

Zmena evropské situace, daná ruskou revolucí z r 19 ' 

!~~~oa:::!!o:~::::;e~o_vinYv r. ~9018, ': vel~ h~:"si~;::;~:::~:::: 
k " ml uzce SOUVIse a S ceskoslovenským národním úsilím M 

sary pochopil, že v těchto událostech vyrůstá nebez v~, • a-
česko~slovenský národ. Protislovanský kurs politiky rak~::~ ~ro ~1:uEvroPI~ va, pro 
zvanym velezrádl!Ým rocesem v Z~hv v • • e proJe se zv ast tak 

k . :::---1 ",. """-.E_~. --~_ .. ~_~ehe. Tento a fuedJungův proces daly M • 
ry OVl pn eZltost vystOUpIt proti této oH' .. -- asa 
tím zaháJ'il vlastně '~ ~ ~,tIce. Vystoupil celou svou autoritou a 

svoJe vyznamne polItICké dílo V ob 
rakousko-uherskou diplomac " k" 1 d' ou procesech, vyvolaných 
~~~"'~----- - 1~1. u aza a se po stata a idea rakouské politiky d-. ,ao 

halily se její ne mravné metody, vedoucí k ne mravným cílům. Masarykova ostrá 

kritika těchto metod měla svůj pronikavý účinek už v těchto dobách. ",Nel!9j,ác!lá_"" 

"di'lgn()~~!~~()llsképolitikyďhyla mu"p()I!l()~t~~"~:Y"~1:()v~lky. Mohl ukázat na ulti
matum Srbsku, na Berchtolda a říci, že tyto věci předvídal, že před Rakouskem va-

roval. Protože hyl před válko"1!J?:~§.p"!().~.~í"~~()strf, ~()hl žádat znič~~tst.~!:t!,,~.:terý 
.. ~ udržoval iď;a~r;:~p;~st!~QJ(Y~!lk."~~!!!.Q~_:l!ými a ~ne~ravnými. Jeho čin se stal 

vel~i ~en~t!::':11:l~~!~~:~~~jC~~l!.QJ~lQY.ilky.J!"Jihosl()ya.!!Y, hylo to dílo praktické 
slovanské vzájemnosti. Masaryk se stal proslulým v cizině a to mu bylo za války 

nejlepším průvodním listem u cizích státníků. 

Zkušenosti života a těchto bojů působily i na vývoj jeho státně-filosofických ná

zorů. Masaryk došel k přesvědčení, že !~.y()luce reform" .. n"."Í.",, __ ... :::: . .r:::.::";.=::=:::. __ !=-J~"-""'.~"" ... " .. " 
~~"p.ravu neudržitelného mr.~ygili.Q~§.taY!h .. L~!~Y!l.~2!.utná. Krisí hosenskou vyvr-

, , "-,""'""""N~'<"""',"""'<~",x,,,,,,"~~,"'_d'>"~""" '''_'/' .>, , .p. _~>c>~~"-~ .. ~,,_,~~ •• ~",,_c=,",,, 

cholilo důležité období v Masarykově životě. Masaryk věnuje zvýšené úsilí studiu 

ruské otázky a zkoumá, jakou úlohu může hrát Rusko ve vývoji slovanských ná

rodů, jakmile bude střední Evropa zachycena vírem války. Význam Ruska si ujas

nil ~oz~()r~"!!! . .!!!§.h:j~i!.QahSDlu1Wnu.a měl proto možnost ukázat politickým kruhům 
Evropy, má válku Ruské události za války ne

hyly tudíž pro Masaryka překvapením. Podle toho zařizoval už na počátku války 

své politické plány. Jeho neochota, spojovat osud českého národa s osudem ahso

lutistického režimu ruského i jakéhokoliv jiného, byla zřejmá. Masaryk viděl, že 

pfedválečný politický absolutismus mravně a 
_:::::4"""",,.," «.~_,,,._"_~~,",';<~'>'- .' 

viděl, že politický absolutismus je jen zřídka možno přivést k rozumu mírnou 

cestou; proto také dospěl k rozhodnutí zahájit_br3:!l::I1~.~.~~P()E~.P.!2~t.L:RólJ~QJJ.skQ~ __ 

!il!~"!sku, v j~ll?~"~:Q1ěll!l:_~~_~!.9}!;cmiE!!:!?:!:!;P:!~~"!!;l!ti~~~ékoli naděj e. 
Spojil československý osud s politikou západních států, s osudem západoevropské 

demokracie, jejíž je dnes sám největší uznávanou autoritou ve světě. 

V době předválečné nepřál si války. Obával se válečných hrůz na životech, ale také 

nepřipravenosti československého národa. Proto I!:racoval ,.rol\l."!2!~~c:~.,?!!pi~~,ění._ 

... ~vE~Ps.~~.l?:.()_nap~!~~~~ci}?ašič-Berchtold,];řebaže uvažoval už tehdy~~ožnosti .. 
Když nadešel rok 1913, nutila politická prozíravost Masaryka, aby se 

připravoval pro případ války. Proto se snažil ustavičně ~ zmír!!.~!!! prQ~ 

a Jih()s.1.~-Yl:l.~Y .. Zdárnému zakončení těchto snah zabránila jenom nedo
čkavost Vídně a Budapešti, která neočekávaně vyvolala vr, 1914 světovou válku. 

pracoval Masaryk za války samé? Po všem, co známe, je zjevno, že Masaryk 

nemohl jednati jinak než jednal. Byl na válku dokonale připraven. Byl osvědčený 

bojovník za pravdu a právo. Byl znamenitý znalec vnitropolitických i zahranič

ních otázek rakouských i světových. Byl znám ve světě, měl mnoho přátel. Jiho

slované, mnozí Rusové i Ukrajinci ho uznávali, byl vážen i v Německu. Promýšlel 

problém revoluce velmi intensivně. Byl jediný, který se mohl ujmout v dané chvíli 

vedení, kdy šlo o budoucnost národa. Nebylo náhodou, že za vedení Masarykova 
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byla československá akce úspěšnou. <~~~~~!~~.!~<~celou přípravu, aby se dnes 

~~~_po~hoť~o~iak~ __ to bylo štěstí, že hrdinské období č~~k~sfově~skih-;;~ároda 
,pělo tohotc~.yŮ~~~: . .Byk>hy'potf~hi~~iÝch 'k1:lih, abY~-;~ýt charak!;risována-< 

jeho práce a plány, ale nejen to, i metoda, jak k práci šel, jak ji i'ídil. I.ta metoda 
je jedinečná a charakteristická. 

Masaryk pochopil, že československý národ při této příležitosti nesmí mlčet, že se 

musí hlásit o svou samostatnost. Da!y§~.~~, rodinu, všechno. Potlačil v sohě 
všechny osohní city, znaljen jed~IL~H zl!:~~~E-u ~~~-Neus~upil, i když se 

dovědělo persekuci rodiny, dělal to všechno hez pathosu, v prostotě a klidu, ale 

se vší opravdovostí. S plným vědomím toho, co podnikal, se všemi důsledky v 64. 

roce svého věku se vydal na pout světem. Považoval to za svou prostou, národní 

a ohčanskou povinnost a.2..de~~Ln~ yá:n!l~~2"!_121~t:Y.!i<!~<L~ s :ei'á!eli z domova a dal 
se do služeh demokracie světa za obrodu všeho lidstva, na lepších demokratických 
základech. 

Masaryk analysoval prohlém světové války, Základ, z něhož vycházel, hyl tento: 
nehěží jen o otázky československého národa, ale o velký světový hoj dvou filoso

fických koncepcí celého uspořádání světa, o světový pokrok. Jde o boj dvou poli~ 
tických systémů, theokraticko-monarchistického a hyrokratického proti systému 

demokratickému. Jde o hoj proti theokratickému a hyrokratickému Prusku a Ra

kousko: Uhersku, ale také o Rusko, o Turecko, o nové koncepce politické, .. o :e
ád

._ 

~"~~~!~.!~~~~. Odtud musíme rozumět jeho úsilí včlenit boj za československé ná. 
rodní osvohození do filosoficko.politické koncepce celé Evropy. Odtud pochopíme, 

že .9hrl!~~L~vQi~~!'!lkyk_~~ak Americe, poněvadž hyl přesvědčen, že záp~€:l. 
ní~:y!Q.p<~"-~<~<!l~I~_~.~~~<.~~.~~:r.::n!"<:!~.!!l<~g~2i_~i~_§.il!!~j ší admini~!:~iv~~_~<_E.~Iit"i~ky 
nezl~~vr~a strední (Německo-Rakousko_ Uhersko) a vých~dní (Rusko). 

Měřítko Masarykovo na osvobozovací hoj českosloven-;kÝ-i~~pět"~~avní. Masaryk 

byl přesvědčen, že československý národ nesmí hýt na straně těch, kdo zakrvavěli 
Evropu, na straně hrohařů všech práv, ale že místo č.~~~"(l§JQY~!l.§~~ho "I.:1_~!Qsl.l:l."je 

~~L~i~~~~.Ě~i,?j~P!~J~~~!I,-.~.P_:~!~~!~~~!"'~J)r~vo.!~nost mezi národy. Všechny 
jeho přednášky a memoranda za války krl! ViE~.~~~~t~~io . p()jetí Války. Z toho 

mu ~o~t:~J"~!E:.~!!t~~a~!ř,~~~~~~~~~(),<!~~~~~~_~_~<~py atd: 
Praktwka cmnost Masarykova ve valce hyla vyhudována stejně logicky a vědecky 
jako jeho příprava. 

!!!:vnífáse ~oje hyla vyplněna ,prací o~a~!lí, která znamenala hýt v neustá
lém kontaktu s domácí akcí a měla za úkol shromáždit všechny síly za hranicemi. 

Postupem času se k tomu pi'ipojila ~~ zajate~ch táborech. Byla to práce 
velmi těžká a obtížná. -" 

Druh~,. neo~yč?ně důležitá činnost hyla činnostprop~~~?n~. Ukázalo se, jak ~yět.~ 
<~~~~!el~~~~~~~~~!,"()<E~~,?~~~.~~:~her8kých věcec~. Ukázalo se, že i odpovědní 
státníci málo znali o věcech jiných států a speciálně o nás. Ostatně ještě dnes jsou 

ve světě vědomosti o střední Evropě velmi nepatrné. Propagace ta znamenal~ ~o

stupné ohjevování celých desítek nových národů, jejichž jména mno~ý~ ~~~,,~ 
nehyla ani známa. f:inn~pagač?í byla tudíž podstatná, hyla to neJdulez~t~J~~ 
Eráce ~a počátku ~. Znamenala v. základe~h, ahy ~vět na~řed o Če~hoslovaClc~ 
vůbec něco věděl a pak mohl ~c~!!l~!o~~:!!~o.!1:~:Y_~o~Eg~~~!~ce~~a, ~tera hy odp,ovl, 
dala idei československé. Českoslovenští přátelé v cizině měli v té věci nesmuny 

.e~ý;~~ Denis, Seton W~tson, Steed, Miijukov a jiní Česk.~slove~sku velmi tu EO

mohli. Byly vydávány československé časopisy, revue atd. Nehyla t~ :r~pagac.e 

tendenční, ale 'yědecká"_~~yá.Jlevoluční pracovníci českoslovenstl ~lkdy ~l
komu nelhali, ani když šlo o prospěch národa. V tom hyl MasarykŮv vedecky a 

mravní postup zároveň postupem politicky nejsprávnějším a nejvýhodnějším. 

Činnost vojenskáhy~~_§~~~!k!l z4!!!!ty~~~~!iti~~~. D2hrovo!níei ~..):':li s~m~olem, _ 

i~T~·t~-·~i~d:~t~Et cJ:tce dát vš~hno za dohy:í vsvýc~ :~~od~~c~ cílů .. B~h ~ p~-
čátku vojenskou jednotkou nepolitickou, skutecne pohtlCkym cImtelem zacah hyt 

teprve tehdy, až hyla situace dokonale připravena. ~~~'~.:'::',.:::::::.;:;~;~~::"";.::::.;:;:'.:~~".~..;;;;;,:e..o •• _;.~~o~ ..... 

_I:tis"~~!"2<"~j~!~Í!.!...!!'.P}'·~Y~L:p'Q"~oději<Qof!LkJJJJ~Č.:qJllLQEg@i§illi~a ~v ,. • v 

iednotHvé úseky Masarykovy práce ve válce je možno časove umlstlt aSI tak, ze 

VI'. 1915 převládala práce organisační, v 1916 propagační, v 191 ~~iojenská a v 1'. 

1918 diplomatická, která teprve dosahovala úspěchů. 

V r. 1917 už je slyšet ve spojeneckém světě o československých v~~ácí~~, v,r: 1917 
je hitva u Zhorova, v prosinci téhož rokuje vydán dekret ve ~rancll ~ znzem cesko: 
slovenské armády. Zároveň se jedná o dohodu se spojenCI, aby ceskoslovenske 

vojsko přešlo z Ruska na francouzskou frontu. ~~nci vjlk~.~o&u~~~~ 

věc há'ilo už na 100.000 v~áků. Přesl~~.Q.Q!LyUrancii~.20.000 v halH a 60.000 -,.~. ~· .. _~~t_~.. -:- V .. 1918 h I vydán 
v Rusku. to už armada unoru y 

-první organisační statut československé armády, kde ,se ,už mlu~í ~ samostatné~ 
národě a samostatném státě. V červnu 1'. 1918 odevzdava Francle ceskoslovenske

mu vojsku rukama Poincaréovýma prapor, uznává závazek sam~stva~nosti č~svko: 
I k ' "'v" Na'rodnl' Radu za základ vlády nového státu ste] ne Jako zvlastm s ovens e, uzna a ___ .~ L _. ___ _ 

deklarací to uznáv~--- a Amerika. Situace hyla tak vyvinuta, že když A-ndrás= 

.~y"po.žáda~~a!~~!~~~ ... ,P!!.~.~l!-, .. ~~ .. <lpověděl mu ~iJ§ .. o~ ",!!~I:lJt!g~'!Q.,j: .. mě~,j.e .,.,,~zán 
~vým: slovem Č~c~~lo .. ~ .. 1.!!_~ Jihoslovanům a hez mch s--Y.ldn~ Jedn~t nehude. 

28.~-:iář~T918byla podeEsána Erv,Pí alliančnÍ sm~ouva ~lezlv.~~dn~adou .. ,a 

~:~:žt.~:~!~~~t;::;~~~7~ii~~~~:~~:s~::;o~~~~:~:_;::~ 
<ji;dYT~I~.:"~~~t~p~~~ového st~!!l_!:kdnání o ~ří~~.i'j~ ,Po~ vh~em techto u~alostl 
došlo dne 14. ~a,~!2!?<k,fQ!:m"~lni!!lu~~~!~~~.~!_n~r~.~~_~lady c~sJwslo;ensk: 1:l.18~ 
i'íi..~a k proklamaci "\V"as!::~~~.!~!!s~~~~14arac~. a k u~P:~P:l~~~~~oslg.Ye~s~ehQ s:aJ;u ~ 
Francie 16. X., o(fItaHe 21. X. a od Anglie 23. X. Dne 31. říJna,_~~ sesla prvm spoJe-

"necká konference a na té u~j~.~§.kQ~!Q:Y~E:~J~.~~~!!!~':~!~~~~~.o~~~~up~~~~J.)~_4Iet~~h '-_,~~o_.,"_,~".~~~.".,~ " .. 
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...Y!~!Y.J>~,~!llínkI míru svému_ bývalému císaři. Tento výsledek byl jenom násled
kem toho, že veškerá činnost ve všech svých směrech se organicky doplňovala a 

tvořila pevný, logický, vědecký, cílevědomě zbudovaný celek. 

Celá předchozí činnost předurčila Masaryka k tomu, aby byl vůdcem revoluce 
obranné. Byl jím v nejkrásnějším slova smyslu. Zkušenost a prozíravost jeho, 

pevný program mravně a filosoficky zdůrazněný, úsilí po pravdě, symbolicky ve

dený život plný strádání a bojů ho k tomu přivedly. 
Dosáhnout úspěchu znamenalo si uznání Masaryk nebyl za 

války jen vůdcem československým, byl vůdcem a vzorem pro všechny, kdo usilo

vali o stejný cíl. :pyl víc než~d.~~~_~,~~~~_<!~~QY!l!lsk~!!2~A!>~~zl!~ným vůd-~" 

~~~_Y~~Q!u:!!~Jj~J!L~1~t~~!lÝ~~!láE~~ů .!~~~~~_~~~~~L~~ i "Yusku. Masa
m~llz_~~y,~ILyůdce~",~~1~~~_~,Ěíslušníci slovanských národů. IN esf~;;:né, I:~;: 

'-~"""'"~""'""'""'-'.~'~~--~---'==,- ~ 

tyši, Litevci, Estonci. 

Masarykova filosofie - osvobození všech malých národů - byla známa stejně 

jako jeho filosofie demokracie. Byl ve světě znám a byl a je uznáván a hodnocen 

jako opravdová autorita demokracie. 
V Americe byl na konci války zvolen U nie

f
: Byl znám 

jak v táboře spojeneckém, tak i v táboře protivném. Je pochopitelno, že byl pro 

svoji práci uznáván za ideového střední za 

hlavu naší Národní Rady a už před skončením války za hlavu nového státu. Sku

tečnost, že zahraniční v s pracovali 

v plné jednotě s domácími vůdci politickými, utvrzovala jeho posici a,.§.j~Q.~~QgQ. 

hnutí osvobozenské. 

Masaryk byl také vrchním velitelem dobrovolných sborů československé armády 

nejen pro svoji funkci jako předseda Národní Rady, ale byl k tomu kvalifikován 

svou osobní neohrožeností, kterou prokázal bez efektů, samozřejmě, jako každý 

řadový voják. U!~_~y~~.!_AQ~2!!~,(LQ,1Qm, .. ~_4~J!yie~0 ~,~rt nep!~,~pěla yícL.~~~j~,hQ 

~í E~,~~~~_, 
Nesmírné oběti, veliké rozpětí demokratických myšlenek, pro něž umíralo tolik 

vojáků, muselo vést k vítězství, k vítězství demokratického uspořádání věcí ve 

střední Evropě. Tak si Masaryk představoval výsledek hned od počátku války, 

tak jeJ také formuloval a podle toho koncipoval celý svůj plán. 
Proti "těmto demokratickým ideálům a proti demokratické koncepci Evropy a 

světa..l!!.Q~íY~lll~ .4!1:~"§_~~,~1f~ 
Není také divu. 

Absolutistické moci před válečné: N~"~~~kQ,~~~!.o~~ko:-,!I~~~Otomans~~ 
zn:~~~ly. Uskutečnily se veliké změny v poměrech světa i Evropy a nevíme, jaké 
změny jeŠtě přijdou. A to dost brzy. Ta přeměna válkou začala, ale není ještě 

skončena. ~Pů:~stol~t~~~,f~~~~~~~~Z~~i!!L~:oluci se Evropa ještě rva!~. Po této válce 
vývoj není j e~tě ukončený. Osvobození pothlenýd: n~zůstalo. Sjednocování . . 

.., . b . ktery" vedeme teprve nyní a který ještě povedeme. Poslední události 
JeJI, to Je oJ, . , 
a převraty ve státech kolem nás jsou významnou kapitolou tohot"o d~~okra:l~keh~ 
a osvobozenského boje, v tom je také boj Československa o udrzem Jeho VltezstVl 

a jeho samostatnosti. 

J 
roto potfebí všimnout si vývoje ideje nacionální. I když národní celky hrály e p . . , 

velkou úlohu už před válkou, je národní idea zcela moderní. FIlosofie ~umamtm 
nestaví od francouzské revoluce jen na individuu, ale uplatňujeJilosofii práv kaž- "_~~~,"",_"'f~_ 
dého občana na individualitu národní, spojenou s ideálem demokracie. 
Světová válka znamenala vrcholný bod v řešení problému demokratisace a sebe-

určení národů. Idea národnostní je součástí poválečného myšlenkového systému 

člověka a lidstva vůbec, naráží se na ni každým krokem. Jednotlivé národy, každý 

jednotlivec a celý svět se s ní musí vypořádat. Idea ~árodnostní .je ~~á 
součást světového názoru vůbec, šíří se z Evropy do ASIe, do Ameriky a do vsech 

dílů světa. Celý svět je znacionalisován. 
Moderní nacionalismus je vybudován na předpokladech vyšlých z francouzské 

revoluce. Vyvrcholil za světové války a válkou a po válce zabíhá do všech možných 

extrémů pravých a levých, z nichž nejvýraznější jsou na jedné straně fašismus 

a hitlerismus, a na druhé straně komunismus jako výraz krajního internacionalis

mu, negujícího i správný nacionalism. Nacionalisace světa vyvolává krise, vy~o-
už několik a je jednou z důležitých součástí světové krise a dnešního clo= 

věk a vůbec. Ideu národnostní, ideu vlastenectví všichni uznáváme. Vjjcl!.!!i jsm.J'-~ 
~otř~h!,f~~~~~~,:s~~<!tml~~eo dnešek přináší přehnan~ho, dove.2!! 

správně vypořá~~1' 
"',~,,,,,"", "," '""- ~, d "1 ' 1"·,. "k na bOle nábo Dnešní události s bojem o i eu naClOna m vyvo avaJI "Y~!!Q.~!J:!,Y,,,""-<,<~,,,, . .I"-<~~·~~---

, ženské. Vzpomeňme, čím byla idea náboženská před několika stoletími. Věřme, 
'i~"~Ž'~-~jednocení jednotlivých národů dostatečně ustálí, až se idea nacionální 

rozvine a rozumně přemění, až se ustálí boj na národnostních hranicích, bude také 

nacionální idea posuzována objektivněji. Bude se správněji pohlížet na všechny 

~h!!,~n~E4?~,!J:,,~~~~!!.ali~mu nebo iJ!!ernaciolli:lli§.,mu, t. j .. hitlerism;2 f~šism~ 
akolllunismu. Analogie tohoto vývoje ideje nacionální s nabozenske 

'je ~eiiká. V~;omeňme, jak tat05de~~g!eD:~~~,.~!ens,ká byl~ č~to a~!,,~!?-~,~á a~~j
llě .- jako e idea př~p-n~:n~!!Q~ilcioIl.3:!i~,!!l~ Kritika tohoto přehnaného 
nacionalismu není a ne~;í~'být odmítáním správného cítění národního, ale je to 

odmítání přehnaného nacionalismu, kt~-ý" .. ~,!!~rQ.d3: nesprávně vytvořiIJ~!i~" jemuž , 
musí být obětováno všechno. nacionalismu národ mO,_~d .. _Io_u_a~_~"~~.~,_ 
a zavádí pak v praksi politické k závěrům nepřijatelným. 
Takový nacionalismus dochází nut~ě ke kterou demokracie odmí-

. Po této stránce přicházíme k nejbolestnějšímu problému. nacionální 

ideologie jde v praksi tak daleko, že se chápe všeho, že;!e j~ároda.§~,i1.ovolu
~~_~~~~~R .. ~~,y~,~,klaIIl~~~~ .. ~~_~_i válka. Poválečná Evropa to ukázala na ně-
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koJi~a případ h v "íl'"'' "N"l" ' ~ ~ ;tl t'\ .1 ~Sh,)~~tr IS vyrazn~. aCIOna m revoluce (~ Maďarsku, Rakousku, 
N ec~u 1 Italu mudy všude proti svobodě politické, kulturní a náboženské. To se 

s opravdovým lidstvím srovnat nedá. Správná politika a mravná politika mus" 
'd" 1 

Vl et extrémy, musí se jim umět vzepřít. Demokracie sama znamená disciplinu 

smysl p.~o spořádanou jednotu. Komunismus, hitlerismus, fašismus odmítají de: 

mo~racl~. Komunismus přehání internacionalismus, hitlerismus a fašismus hlásají 
nacIOnalIsmus expansivní, militaristický, nadřaděné postavení jednoho národa 

nad národy ostatní. Tvrdí, že válka je nutná, že je to projev síly národa. Všechny 

tyto směry odmítají princip a ideály humanitní, jsou proti nim a jsou založeny na 

zásadách nesprávných. 

Víme však, jaká byla synthesa, která ~znikla na konec v moderní Evropě po skon

čení ná~ože~ský~h bojů. Také výsledkem nacionálních bojů musí býti správný, 

hlubo~y naCIonahsmu~, který bude synthesou ideje nacionální a humanitní. Hledají 

se" ~ov~ cest~. ~umamta není slabošství, ideál humanitní chce a musí se neústupně 
haJlt trebas I zelezem. Jsme v době, kdy se stále hledá uznání jistých mezinárod

ních ideálů. Je živa idea Svazu národů, která zvlášť v r. 1934 dostala zvláštní 

oprávnění a posílení. Dělají searbitrážní a garanční smlouvy proti rušitelům míru. 

Vydávají se projevy a dějí se ustavičně pokusy o synthesu ideje nacionální a hu

~anitn~. ~e jisto, že se svět těžce, ale přece jen propracuje ke správné synthese 

tec~to ld~I. Do:a a světový vývoj si žádají, aby v každém národě byli politikové 
a .vudcove, kten se dovedou na svůj národ dívat s vyšší perspektivy, s vyššího 

d~sk~, ~ub specie historie a věčnostÍ. Jen takoví budou schopni řešit problémy po
valecne a uzdravovat Evropu. 

Jen s tohoto hlediska bude možno řešiti spory mezi státy mezi Francií a Italň 

mezi Italií a Jugoslavň atd. Všechny tyto snahy musí mí~i úspěch. Ale musí s; 

k jejich řešení přistoupiti s horoucím vlastenectvím, mírumilovně a lidsky, s pev

nou vírou,a rozhodností. V to~ duchu se díval vždycky na svůj národ Masaryk. 

Ma~ary~ Je filosoficky realistou. Věří v prozřetelnost, je :filosoficky svého druhu 
raCIOnalIsta. Je přesvědčen, že je jen jediná pravda. Poslání člověka je naplňovat 

řád svě.tový a říditi se zákony prozřetelnosti. Každá osobnost je nedotknutelná. 

J~dna Je druhé rovna. Každý člověk má na světě jisté poslání, má si toho býti 

vedo~ a" má podle toho jednat. Je to demokratismus metafysicky odůvodněný. 

.!,dyz v ~a. své p.oslání každý člověk~ má své poslání každý národ. ~~~J(.~~.~dy 
~~~~,~~EY' Aby mohly národy plnit své poslání, je nutno uznat id-;u 
demokracie a humanity i mezi národy. 

V to~ je hluboký základ vlastenectví Masarykova, že jeho pojetí národa vyplývá 

z pOjetí demokratických zásad vůbec. O tuto filosofickou základnu se opírá celá 

Masarykova činnost. Celý systém jeho politické práce, jeho požadavek dokonalého 

vzdělání vlastního národa, aby mohl přispívat k pokroku lidstva, aby se mohl na 

druhé straně domoci i své samostatnosti - z toho vyplývá. 

Masaryk byl filosofem a profesorem filosofie, ale v tom vyniká, že ~yl ~ u~~í ~~:_, 
"L fesorem~~n:/! Masarykova ~losofie je nesmírně životním a praktlCk~n:: na: 
~Věda a filosofie nebyla mu cílem sama o sobě. Věda, literatura, umem ma 

sloužit praktickým účelům. To znamená, že je nutno každou věc dokonal~ ~loso
ficky si objasnit a podle toho potom jednat. Jen tak je možno, aby se politIk ne

mýlil ve své činnosti sociální a politické, jen tak bude sloužit ne tendenci, ,ale ~rak
tickému životu. V tom je Masarykova veliká síla a originalita, že tuto aplIkaCI filo

sofie provedl v praksi. To je to, co přispělo a přispívá k jeho velikosti, to způso
bilo že mohl dOJ'it ke světovému rozhledu a k dokonalému poznání denní českoslo-, ' 
venské prakse. Jenom tak je možno dojít v politice k úspěchu a stát se dobrym po-

litikem a státníkem. 
Čím pro československý kulturní život byl Masarykův realismus? 

První jeho snahou bylo úsilí, 'f~2;:s.~e~~'",:,~:.~::::!~~I.~.~~~~:L ... ~~~~~.!:'-...JE~:'::'=~~~..!!~~:;;::;::;::=:"'==-..... 

;~dit;; světa kulturou a vzděláním ~~hYI svo~l9!ltu!ní ..E!acL!!~ výši ev~ 
;. světové. D~~h~~u f~h~.~:rl:~houPYJ~.É:~i1,í.P().PI~Y~~~!i:~j~:i!.y.~t~::~tt;~j~.dn.Q!l~~~.~le 
-.;ihr~~d~. ~ snahu chtěl především uplatnit u svého národa. Vždycky a vsude 

j~ nutno poznati podstatu všech věcí. Jeho boj proti rukopisům, který znamenal 

porážku historického romantismu, byl bojem o podstatu české kultury. Šlo mu 
nejen o pravdu, ale o to, aby se československý národ naučil znát správně sebe 

a celý svěť, aby znal své postavení ve světě, aby se mohl správně bránit. Národ 

musí znát svou sílu, to. znamená musí znát své postavení a postavení a sílu svých 
odpůrců, musí znát své možnosti i ostatního světa. Proto můžeme dnes pochopit, 

co pro Československo znamenala a znamená Masarykova politika. 
realismu možno charakterisovat ~ko úsi!~.E~!:~~ __ 

~~~~.Y~~~~~.~~~~~~~:·~~;~~'~·~~~·~~= 
malého člověka, aby tím sílil národ jako celek, aby byl národ odolný. Pro Masaryka 
'jet~~'~ti;k~urěv01uceviiIiř~a kterou Š~l v zájmu dosažení harmonie uvnitř ná

rodního celku. Pro to nebyla nikdy otázka taktiky nebo popularity. 

Hídil se přitom zásadou Dostojevského: "Chceš-li pracovat pro národ, jdi a odvši

vuj děti venkovských chudáků. '~E~!?!~.!!1:.~()~i~.~!1~E~ M3:sa!yk~ otá~kou .~hudé- -
ho československého člověka. Je pro něj součástí celého národního problému. Ne-

- .. ···_~Ó'·V--~-l:~'~~--"-'--'·~V"~V '';;'d'-, b·'·'-· V t " . dět J" eho ne, souhlas s Marxem kterého muze .uyt rozresen tn nIm oJem. om Je Vl _ .. ~~-~.~--_. __ ._-._ .. _ •. _~.. .~ 

Masaryk podrobil velmi důkladné a ostré kritice. .. . 
Touto celou koncepcí národa - podle Masaryka-jsme,jak patrno, velmi daleko od 

přehnaného nacionalismu, jsme daleko autoritativních režimů, fašismu, hitl~
rismu nebo komunismu. v tom rozdíL~Y~_!l_protilehlých ~ětů .. U Masaryka Je 
mravní síla a stálost, na druhé straně pod zdánlivou silou slabost a nestálost, sla

bošský oportunismus. ~.~.J.~""oválečnýchlc~~_ukázalo, že v principech Masary· 
kových nebylo třeba změnit nic. Tatáž doba však ukázala, jak se měnily koncepce 

jinde ve světě. Československo šlo těchto 16 let stále stejně, klidně a nikoliv ne-

správně. 
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~ I Masaryk ve svých 85 letech se nám jeví jako politik, kulturní a sociální pracovník, 
, , 

připravovatel, učitel a vůdce národa, osvoboditel, hlava státu, přísný soudce. Ne" 

bylo dáno snad žádnému národu ve válce a po ní, aby našel tak dokonale připrave

ného muže, aby byl veden mužem tak vynikajícím. Žádný národ neměl muže, který 

hy hyl promyslil a prožil všechny problémy tak, jako on, aby znal tak všechny 

otázky politické, aby byl tak statečný a důsledný, takový vlastenec, muž a člověk, 
jako Masaryk. 

V životě Masarykově musíme vidět studnici poučení, praktický příklad. Masa~k" ,-
nám razí velikou národní i státní tradici, ~1~~~~~}~F2c~JoY~.!!§J~.~~<!~1!~!~.!L"'--

~.~.J}.istorie. j e vůdQ~!1L~.~~kg.§!~Y~,!!~!9?l!!,.,y~~~c!L~~~.!ní~~istorické~o výv()t~ __ _ 
našeho národa a státu. 

Česk~~k;;~nský stát dosud odolával a lze věřit, že odolá také dále všem protichůd
ným poměrům a zájmům. Budoucnost je v rozumné synthese ideje nacionální a lid

ství, v systému a idei demokracie navenek i uvnitř. vývoj moderního státu žádá 

uplatnění politické a hospodářské demokracie, hledá správnou synthesu svobody 

individua a autority státní a veřejné discipliny, usiluje o rozšíření funkcí státních 

na otázky sociální a hospodářské. Předpokládá zvýšení disciplinovanosti národní 

a autority státní při nutném stupni svohody jednotlivcovy. Revoluční změny auto
ritativní a diktátorské, jak jsme toho svědky v našem okolí, vedly by k těžkým 

zmatkům. Je jisto, že všichni ti, kdo tyto revoluce a rozvraty provádějí, se nutně 

vrátí tam, odkud přišli: k vytvoření státu svobodnějšího. M.asarykovo pojetí náro

da a státu s rozhledem po světě nám ukazuje, jak jíti dál bez zmatkú, bez revolucí, 

bez rozvratu, vývojově, klidně, rozvážně. 

,Dnešní československá demokracie jl už odsouzena k boji o tento rozvá~--P_2§.tuP 
a o -zachování ~voce naš';hOO8Vobo:e=~fJ~-t~-g~~~~-;~;~ k;;á prožila válku a získala 

samostatnost. Musí proto jít boje s rozhodností, důvěrou a klidem, 

poněvadž je to boj krásný, který stojí za to, aby hyl hojován. A je krásný i proto, 

žeI.!!!:!_~í_ ~2_~~!!_:yít~~"~tvím1_poněvadž je to boj o vítězství ideí Masarykových o po-
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slání československého národa. ' 
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Idea československého státu a naše 
zeměpisná poloha: 

Skončením světové války nastaly v Evropě tak pronikavé mocenské a územní 

změny, jakých nezažil tento zemědíl od více než sta let., Zvláště střední Evropa 

-ĚX~~ těmi~~ Eřesuny Eostižena nejvíce !!-její I!!apa nabyla zcela nové tvářnosti. Již 
od konce XIX. stol. hlásil se k životu nový proud, který nabýval trvale větší síly; 

široké vrstvy lidové, odstrkované až dosud namnoze od spoluúčasti na správě zá

ležitostí státních, hlásily se v stále rostoucí míře k těmto právům i otřásaly základy 

dosavadního složení státních útvarů, které se držely při moci udržováním a pod

porou nadpráví jednotlivých stavů nebo tříd obyvatelstva. Hospodářské potíže, 

těmito poměry vzrůstající, jen náladu po zlomení těchto pout zesilovaly. Ale ko

nečně '!p'pl've světová válka stala se příležitostí, kdy nadešla možnost, aby tužby 

~odů, tak dlouho potlačované, došly splnění, a to v míře.2...která byla ještě na po- ~ 
,~~ ,-- --=""""" 

M.tku XX. stol. jen zbožným p'řáníD!. Po válce došlo nejen k územním změnám, 

nýbrž i vládní tva.ry se přeměnily; zmizely staré, středověkým duchem prodchnuté 

monarchie a na jejich místě se zařídily politické útvary, v nichž široké vrstvy li· 
dové se přihlásily se vší vahou k spolurozhodování o svých vlastních záležitostech. 

Kromě změn u států, jejichž území bylo zmenšeno na úkor států nových,_zmizela 

!!plně s obrazu EvroEy. sta.rá~narchie Rakousko-uhers1f~, umělý politický útvar, 
vybudovaný jen úsilím dynastie, který udržoval ve svých hranicích množství ná

rodů, nestejnorodých původem i vzdělaností, politickou i hospodářskou vyspě

lostí. Zastánci rakouské teorie tvrdili, že monarchie jest výrazem a zabezpečením 

rovnováhy nejen v Podunají, ale zárukou míru v Evropě vůbec, při tom však se 

.~j ak nepřičinili, aby z různorodých národnostních prvků_ vytvořili ~notnÝ2 nový 

~~od rakouský, jak by bylo odpovídalo přirozenému vývoji - vždyť každé poli
tické území, které má schopnost a vůli žíti, si takový vlastní, od jiných odlišný_ 

A~(:lyytYitt,L-" - nýbrž naopak svojí krátkozrakou politikou, opírajícíse o národ
p.ostní menšinu rakousko-maďarskou, jejíž nadvládu se snažili často nevybíravými 

prostředky vnutiti jinonárodním příslušníkům říše, tyto spíše odpuzovali a budili 

v nich odpor. Ten se stupňoval tím více, čím těsněji se přimykala politika II1:.0nar-
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chie k říši Německé a myšlení její vládnoucí menšiny upadalo stále ve větší závis
~ost na myšlence velkoněmec~!, jejíž se stalo nakonec úplným vasalem. . 

Není tedy divu, že první vhodná příležitost - a tou se stala světová válka - vy

ncholila touhou neMm..e.ck~ch .národů~ u nichž myšlenka činorodého národního 
uvědomění nahyla zatím vysokého stupně po samostatnosti, a této touze se dostalo 

uskutéčnění šťastným skončením světového požáru. Stará monarchie se rozpadla 

a na jejích troskách se přihlásily o samostatný život &!vary nové, vyhudované na 
zásadě seheurčení národů. 

Je přirozené, že tato zásada nemohla hýti provedena do důsledků po~ěvadž území . , 
střední Evropy, přírodně poměrně pestré a rozdělené na menší, různorodé ohlasti, 

hylo odedávna polem, na němž se mísily rozmanité národnostní vlny ať už přiro
zeným šířením se z původních sídel do nových, neho.~5~~P5~.!~1!!?~.k.2!Q!li-

Tyto počiny, které neměly dostatečně dlouhého klidu, ahy setřely národ
nostní rozdíly, zanechaly početně menší zhytky v cizorody' ch národních' tělesech . , 
z mchž nemohly hýti vyloučeny po zřízení nových neho ohnově hývalých státních 
útvarů, aniž hy nehyly ohrozily jejich schopnost k životu. 

Jedním z takových států, které hyly zřízeny po svět~vé válce na troskách hývalé 
říše Rakouskomuherské, je Československá Vznikla oh novou hývalého 
státu českého neholi Sl k V" 

··;;..;:;:.,:,.::.~~~~~~:::.z..:~~~~~~~~:..:::~e~z~s a ~r!E.~ 
:::':':..::!!.~~.!.~~~2;.."~!!~.~;~~~~~~ území hylo vymezeno zásadně mírovými 
smlouvami jednak již na mírové konferenci, jednak některými akty a dodatky 
po Jsou to: 

1. Mírová ~mlouva Versaillská z 28. června 1919 pro hranice s Německem, 
2,_sp:ilouva St. Germainská z 10. září 1919 pro hranici s Rakouskem, 

3~~...!riano_n~lf.á ~.~ .. ~~r'y'na 19201Jíž předcházelo rozhodnutí 

4. konference Nei~'yšší rady z 12. června 1~J9 o h!anicích ~ Maďarskem, 

5. ~zhodn~í ~~.I,"~~!.I:l.~.e.?~~E~~Y.~ 28. č~!:ven~~1230 O~!~~~, Or~ě a_§E~~i, 
6·~"!.~~!Ee..s.,~J.9~~~~.~ 12~9.-( neratifikovaná), jíž dokumentován ,.E~ý prů: 

běh hranice. 

Hned od počátku při stanovení našich územních požadavků bylo zauj,&.to, jak píše 
profesor dr. Dvorský,l) jeden z členů hraniční komise, stanovisko, že jest tu nutno 

p~ihl~žeti k třem principům: historicko-právnímu (a historicko-geogra-
. flckemu), národnostnímu a biologickému. 

,,/I) Princin ~rvní historicko-nrt>y:qí dovoz ov I v v k" ~ k .. " :.&:-E'--L ....• ,_._ .. _ ... , ..... ,"Í~"-'" ~ a, ze "ces y stat, tery se osa-
mostatnil,28. října 1918,~ní státem n0v.f~t2!fhrž bezprostř~m pokračováním 
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státu České Tento stát nezanikl, neboť státní národ, Čechové, jeho potl~ 
čení nikdy neuznali. Násilí spáchané Hahsburky na samostatnosti a posléze i samé 
existenci českého státu, nemohlo založiti nový právní stav", Výrazem toho pře
svědčení bylo i.§tátoprávní ohražení" s kterým vstupovali čeští poslanci do říšské 

rady. Šlo tedy při tomto hledisku především o celkem velmi staré hranice histo

rického českého státu. Při tom však z politických důvodů nehyl kladen požadavek 

po obnově hranic původních, nýhrž pozměněných teprve v 1. polovici XVIII. století 

odtržením ~~~ Slezska a Lužice, tedy hranic Čech, Moravy a Českého Slezska 
- ".,... _m ~ ~. ""_-" 

tak, jak byly v platnosti do kon~~ světové ,~á.:.I~X' 
li Druhá zásada~odnosrn4~Írající se o právo seheurčení národjl, požadovala, 

~hy v státním území nového státu byla soustředěna pokud lze ~ historická sí

delní ~hlast Čechů a Slovák"4. takže spojení zemí českých se Slovenskem, kteréžto 

části, každá sama o sohě, hy hyly sotva mohly existovati jako samostatný stát, je

vilo se úplně jasným. Zásada tato, jak vykládáPvorský, "shoduje se co do vyme

zení prostoru ~:ri~c.~'p~_]:I!J~~!~, nehoť žádá ~č~.skosloY~1}~tát celou 

_l!řirozenou ohlast, kc;le~~eskoslovenský ná~~dli,J>yť i hyl v okrajových okre
sích zatlačen do . Bylo sice snahou, ahy v novém státě zůstalo pokud 

možno méně jinonárodních příslušníků, ale do důsledků to, jak už bylo pově

děno, nebylo lze provésti, neměly-li býti zasaženy samy existenční podmínky státu, 

neboli byla tu kladena váha i na zásadu h i o log i c k o u. Proto musela býti v čes-
..... ~ 

kých zemích zachována historická hranice, třebaže jednotlivci u nás hyli by hývali 

ochotni zříci se výhěžků ašského, šluknovského, frýdlantského a opavského ve 

prospěch Německa v náhradu poukazujíce k tomu, že tyto vý

běžky leží již mimo vlastní oblast českého území jako přirozené geografické jed

notky, že jsou osazeny obyvatelstvem cizí národnosti a po stránce vojenské jsou 

nám přítěží. Kladsku, v něm~ hydlí také něco Čechů, třeba národně málo uvě
domělých, naopak viděli :e!il'~~en~_~~~()l~E~l}hlení státu~'N a štěstí těmto požadav
kům nehylo dáno sluchu~ 

/ 
Naproti tomu vymohlo siPolsko zásadu sebeurčení národů na Těšínsku, které bylo 

prohlášeno za území plebiscitní, pak však hylo od hlasování lidu upuštěno a roz

hodnutím velvyslanecké konference ze. ,dne 28. července 1920 rozděl~no TěšÍllské 

"".H:;;c,15JIl..V. odedávna součást České 
Bílsko a část okresu Těšínského v rozloze 

lQ 13 km2
) přidělena k P olsk;~. 

Hr anice historických zemí zůstaly téměř hez změny. Malých oprav se jim dostalo 

připojením' části Vitorazska km2 k Čechám a Valticka 

JFJM0l'avě ay~ivtělením _!IluČín:ska,,{324km21. tyto opravy učiněny z dů-
vodů národnostních, u Vitorazska také ~~~ravního; šlo tu o, získání důle

.mé žel~zniční ~OV~!1fy~Iguntské (České Velenic~ 
.N a Slo,::"~}ls~ které již od staletí nežilo svým vlastním politickým životem, uplat

něna byla při stanovení hranice proti Maďarsku zásada národnostní a 

hiol~i.~!_~. proti Pols~u zŮsta~a a~."~~Y.~tará bisJo!:~á hranice u.herskQ::.. 
b-",aličská. Opravena hyla ve . .P!_()~~!! .. ~ol~ka.,jemuž přiřknuty .úseky na Oravě 
(388,·7 km2

) a Spiši (194'7 km2 ). Toliko okres Javorinský zllstal zachován republice. 
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E~dk~rpatská Rus:R0liticky, sociálně i kulturně nejvíce Maďarskem utlačovaná, 
prlpO]ena k Československé republice ~ vlastní vůle příslušníků národa jako samo

~p~~~~~st= a její ,~1átoprávní postavení stanoveno smlouvou v St. Germain -
en Laye 10. září 1919. .. ~~"""<=: . 
v=-t;kto stanovených hranicích zaujímá území naší republiky rozlohu 140.493 km2 

~!est mezi 36 evropskými státy velikostí na třináctém, :podle počtu obyvatelstva 
JIZ na osmém místě; tvoří stát střední velikosti. 

, -
Jednotlivé její země měří: 

Čechy . , . . 
eeco· •• OCtr; 

Morava se Slezskem a Hlučínskem. . 
Slovensko. . 

Podkarpatská Rus 

Úhrnem . . . . . . 

CI CI • • CI 

52.062 km2 

26.808 " 
. . 49.006 ",\ 
~ 
.~ 12.617 w 

Ráz státního území vyplývá z jeho povrchových tvarů. Rozkládaje se na ve

likém rozvodí evropském mezi Severním a Baltským mořem s jedné a Černým mo

řem s druhé strany, s obyvatelstvem téměř rovnoměrně rozloženým po obou jeho 
stranách, jest náš stát po přírodní stránce územím značně smíšeným. Je to oblast 

sběrných kotlin a horních toků řek. Od ostatních středoevropských oblastí liší se 

podle Dvorského poměrně větší výškou, menší však než nacházíme v Alpách, zdVÍ

hajíc se "jako kompaktní celek složením půdy naprosto odchylný ze saských, bra
niborských a slezských rovin na severu, z bavorské podunajské pánve na jiho

západě a z uherských rovin na jihovýchodě. I tam, kde sousední oblasti mají ráz 

horský, jako v Durynsku nebo v alpských zemích, skládají se huď vůbec neb aspoň 
v širokém hraničním pruhu z hornin zcela jiných než Český masiv. Pouze na vý

cho~ě. souvisí naše republika s územím podobného rázu, kde je pásmo karpatské 
spoJuJe s Polskem a Rumunskem".2) I po stránce etnografické a floristické má 

naše státní území odlišný ráz od krajin okolních, neboť s~ tu stýkají vlivy západu 
a Východu. . 

A právě z těchto důvodů, z onoho splývání rozdílných prvků, které se tu uplatňuje 
mnohem více než kdekoli jinde v Evropě, považ.uje Dvorskbnaši .repu!iHk!],3a j~:
?en geografický celek, který je sice hojně rozčleněn, ,ale .!~k2 že jeho vnitřní meze 
'sou poměrně nízké, nev 'adřu'í řechod v rázu kra"inném a 'sou vesměs rostou-

.:reny pojítky, kter1i udržují jeho jednotu.S) 

Složením půdy není však naše státní území jednotné a jeho geologický vývoj se 

zračí nejen v morfologických rozdílech mezi částí západní a východní, ale má vliv 

i na rozdíly hospodářské; část západní,~eský masiv
t 

jedna z nejstarších ohlastí 

evr0.E~ký~.? vyčnívající nad mořem již od .2. pol. dohy prvohorri!~ podléhala do té 
míry vlivům atmosférickým a tekoucí vody, že byla ~arovnána do povrchu jen 

_._~r~~ zvlněného. Další horotvorné pochody uplatňovaly se tu toliko zdvižením 
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neho poklesem jednotlivých ker, čímž vznikla nevysoká okrajní pohoří a rozlehlé 

ploché pánve vnitřní, kterých pak hylo lze v nové době využíti s prospěchem pro 

zemědělství. Kromě toho dědictvím těchto pochodů jsou ložiska uhelná. Úrodné 

ústřední pánve staly se velmi záhy jádry států, na západě Českého, na Moravě 
říše Velkomoravské, které později splynuly v stát jeden. Pohraniční horské valy, 

porostlé hustými lesy, byly pak při dřívější řidší lidnatosti a ohtížnějších pomůc

kách dopravních dostatečnou ochranou, že zdejší obyvatelstvo si zachovalo svoji 

národnost i svéráz a na dlouho i politickou samostatnost s přirozeným střediskem 

Prahou, třebaže převzalo po stránce kulturní mnoho ze západu. Naproti tomu kar.~. 

~~~~~~m mladšÍ2 Eocházejíc většiIiQu.z p_r~s:tředka dohy_t!~tihorní. 
Její poměrné mládí uchovalo původní, ostřejší tvary s táhlými pohořími, mezi 

nimiž se prohýbají jen úzká, dlouhá údolí, která neposkytují dostatečných ploch 

pro zemědělskou výrohu, která jest odkázána většinou na přilehlé veliké roviny, 

a nemají také žádné koncentrační základny. Jejich oporou jest teprve linie dunaj

ská. Tato povrchová roztříštěnost půsohila, ie Slovensko, jako přírodní jednotka, 

nestalo se nikdy celkem kulturním a politickým a tep~ve později tu zvítězila zá
sada národnostní. "-------
Proto tuto Dv~kéh~ charakteristiku našeho státu jako zeměpisného celku do-

plňuje správně ](oláček, podle něhož "se můžeme dívati na náš státja:k.o na §p.Jtiel!j~ 

-..!;'!~-::Jť=::_':::~:.::::~L::::~.bJP~:::f>,!~~:J.:::;~~::::.::::::. Jedním takovým celkem j sou_ ~:ch}1 nále
žející jen jedné vysočinové soustavě,~~~, téměř jednotně Labem odvodňované~ 

q~m celkem jest Slovensko~ nav~!!z karpatské, _~ěUednotně_ odvodňované 
~l!!~ Mezi ohěma těmito celky jsou dualistické Morava 

.a.~~_sk~·: jež patří jak k České vysoči~~:_~k ke Kar:eatům. Dualismus těchto zemí 
proje';uje se i v ohledu národoPisném; jeť slovenské obyvatelstvo moravsko-slezské 

~~m~_.~~~z Č~ch.~e Slovákům ze Slovenska".4) . 
Ale i při tomto dualismu, jehož výrazem jsou dvě větve téhož národa,~není meZI 

ohěma celky žádnýchvět~!ch~.!é!!.()yých.E!ekážek.Vnitřní hranice mají význam 

jen podružný,-~ i ,~"iovensko ~plývá na jihozápadě téměř bez přerušení s Moravou,! 

Tak i při tom lze považovati ~~~.~~~!~.!~~~~~,_~~~rakteristickou jednotku, lišící 
""~!? :eod~tatně od států sousedních. 
O historických zemích jako přirozeném zeměpisném celku nebylo konečně nikdy 

vážného SpOl'1~. Naproti tomu ~a takový celek nebylo pokládáno vždycky Sloven-_ 
skos Zvláště Maďaři velmi rádi zdůrazňovali a při mírových jednáních vyzdviho

vaH, ie 1?fvalé Uhry tvořily ideální jednotku geografickou., hospod~ř~~?lli .. ~ul. 
J!!rní .. Zběžný pohled na mapu hy mluvil pro tento výklad, ale ve skutečnosti tomu 

<"tak není. Bylo ukázáno již k tomu, že po stránce zeměpisné má Slovensko proti 

veliké nížině uherské zvláštní, osobitý ráz. Tut~ charakteristiku doplnil pak Fedor 

~k," 1Jkázav, že zvláště .:O.unaj tvořil syÝm mohutným řečištěm aJ!Jlý:mi haŽi. 

lLami, po obou stranách yy!vořenÝ!lP~ždyc~y pevnou záyoru k,omunjkllčlÚ a hráui] 
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.čilejšÍmu vzájemnému styku obyvatelstva po ohou jejích březíc~ Ani mosty, 
v nové dohě pro účely železniční dopravy vyhudované, tyto styky ve větší míře 

neposílily a zůsta!j!~J:~!i!?~'Yíznam místní.5
) 

Celková povrchová tvářnost Slovenska a Podkarpatské Rusi, která má vliv i na 

podnebí a na rostlinný kryt, nezůstal,! __ bez účinku ani. na o~YX~«iI~Q., jemuž 
vtiskla' charakteristické známky jak fysické, tak psychické, ;~ela. odlišné od ohy

vatelstva ostatních částí Uher, nehledíme-li ani -k záhlad;Umu rozdÍlu 

Ostatně ani někteří vážní badatelé maďarští nemohli se vyhnouti názoru, že Slo

vensko tvoří geograficky a geologicky j eden celek, který se liší ostře od velké ma

ďarské nížiny (Loczy) a i po stránce hospodářské je od ní odlišné. Doznávají, že 

"na státním území uherském hyly hospodářské jednotky, které se nikdy nedo

vedly zorganisovat v jedno hospodářské těleso, a zvláště Slovensko a malá 
nížina měly vždycky mnohem větší souvislost se soused~~~~;mím ::-.,::=.::.:--===:==-

s tu prostě symhiosy krevní, duchovní a mravní, nezhytné 
pro existenci a podporu státní jednoty a ta se musela'nutně rozpadnouti, jakmile 
přišla vhodná příležitost. . 

Celkový ráz povrchových forem půsohí i_na t var našeho státu. Jeto protáhlé, 

k severu mírně konkávně prohnuté a k východu se zužující území, jehož podélná 

prohíhající od ssz. k jjv. a dotýkající se Prahy, Olomouce a Užhorodu, měří 

936 km~.kdežto nejdelší osa příčná, v hmotném západě odpovídajícím Českému 

~a~~~~, má jen 270 km Východní část, zaujatá pásemným horstvem Kar
patským, je širší jen tam, kde Dunajská hranice zahrnuje do našeho území značnou 

část nížiny, kdežto dále ~~!i~~()_~_~ .. .YJ:bíhá v podlouh!f cíp, který na Podkarpat~. 
Rusi má na místě toliko 52 km Tato n~j'-;ý~h~dnější část repubiik:y 
jest po stránce vojenské ohrany naším nejchoulostivějším místem, ale má velikou 

cenu politickou, spojujíc naše státní území přímo s Rumunskem. 

Podlouhlý tvar repuhliky má přirozeně vliv na poměry dopravní. Dříve, za staré 

monarchie, hyla orientována všechm.l~?Erav:a napříč naším úz;~.~!!!1:,t!.~i ne~() 
_~~:?dapešti, a spojení zemí českých se Slovenskem hylo podružnějšího rázu a se 

strany maďarské hylo úmyslně zanedháváno, ahy vzájemný styk mezi ohlastmi 

nemaďarskými hyl pokud možno ztěžován. Vyvolalo proto dědictví rakouské 

i uherské v dopravní politice našeho státu těžké prohlémy, jejichž .idolávání 'lY-
žaduje neohyčejných finančních nákladů a dosud nelze mluviti o 

t~j~~n~~~!l! __ celého státního Příčné severojižní trati, nejlépe vyhudované, 
i/ mají význam pro světovou dopravu v Čechách a na Moravě a slouží dobře i do

pravě vnitrostátní. Na Slovensku však ustoupily pro dálkovou dopravu svým 
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významem do pozadí, a v pop~~~~~~t~n!~ zájmu~:!s!_<!~~~e~1I"J~~~é~é.' až 
dosud zanedhávané. Především hylo nutno upraviti trať Praha-Ceská Třehová-
Brno-=~ratisla'\T.~=Szoh!.která hyla v některých ús;~ích j ednokolej ná a mezi Břec-

lavou a Děvínskou Novou Vsí hyla pouhou tratí lokální. Nyní se stala nejdůleži
tější naší spojkou zemí českých a Slovenska,~o druhé takové důležité spojen~ 
dráha Košicko-hohumínská. Úpravy hyly sice poměrně rychle hotovy, ale ohě tyto 

trati jdou v dlouhých úse~Ích téměř po státní hranici, a podohně je tomu s někte
rými tratěmi ~~ji!níp. Slovensku a Podkarpatské Rusi, takže s hlediska strate

gického jejich cena klesá. ,Jlárská. dráha, spojující Moravu se západním Sloven

skem v lepší poloze vzhledeIIl ~ stát!!~~~2~JMS~~?Jl.ení ~tavehn~_!a~~ýko.~n~~ 
P:nho;gfa~ požadavkům, jaké se.!l~dou na hlavní trať. Z toho důvodu pomýšleno 

hned po válce na spojení západní a východní části našeho státu ~ovou ~~I~~~i9~ 
která hy prohíhala dále od hranic. Třehaže bylo potřehí překonávati v karpatské 

~:b'Li':ti veliké terénové ohtÍže pro pásmová pohoří poledníkového směru, veliké 

části této trati jsou již hotovy, ostatek se huď staví neho je připravován. Touto 

která povede,~rna p:ře~.yes~~"~ .. M.,J~!yj;;t.Y.~fu.y~ Měsj&.J!ad V áhm.,.~
venou Skálu, Margecany, Košice, Sečovce, Užhorod a Mukačevo do Rahova, do

~e_~oiení z~ českých s nejzazším východem státu způsohem po všech 

stránkách vr~o~~~iíc~~ Teprve tehdy, až tato trať vojensky naprosto bezpečná 
hot:;;';~ a d~plněna centrální drahou českomoravskou, nahudou i okrajní že

leznice, účelně s touto drahou spojené, významu i po stránce strategické a kromě 
centrální dráha pomůže odstraňovati dosavadní vlivy členitosti našeho stát

ního území a z vyplývajících místních rozdílů hospodářských a přispěje nemálo 

k utužení jeho sjednocení. 
přirozeno, že protáhlý tvar našeho státního území má za následek ~ačnou . 
ku hranic. Vojenský zeměpisný ústav udává, že naše státní hranice mají 

km z nichž připadá n~ hranici s Německem 1.539 km~ s Polskem 

968 km, s R,.akouskem 558 km, s Mad'arskem 832 km a s Rumunskem 201 km. Cel-
~'"-~' .. """'" - " 

kemjsou ~í;e než třikrát delŠí než kružnice, která hy ohjímala stejně velkou plochu 

a na 100 km2 jich připadá 2·9 km. Jsou tedy naše hranice v tomto ohledu nepříz
nivé, vyžadujíce nemalých nákladů k své ochraně celní, která tak zatěžuje značně 

hospodářské možnpsti státu. 
Ani po stránce vojenské neodpovídají všude požadavkům, jaké jsou na ně kladeny 
s ohledem na hezpečnost státu. Jsou to sice na dlouhých tratích hranice přirozené, 
huď horské neho říční, ale ani ty neposkytují ahsolutní ochrany. Horské hřhety 
jsou většinou nevysoké, mají množstvÍ pohodlných přechodů a proti Polsku opra

vou na Oravě a Spiši hyla jejich vojenská cena ještě zeslahena. Ani hranice říční 
__ dunajská - nemá již toho významu, jako mívala dříve. Jinde pak jsou to hra

nice umělé, úplně otevřené, které zvláště proti našemu jihovýchodnímu sousedu 

jsou s hlediska vojenského hezcenné. Mimo to nutno míti na zřeteli, že právě v zá

padní polovině státu rozkládají se blízko nich důležité okrsky hornické a že i mno
ho průmyslových závodů je kolem nich umístěno. Než ohranný význam hranic 

ztratil dnes všeohecně na váze; hranice v moderních státech staly se pomyslnou 
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čarou, která má především význam právní, jenž se uplatňuje v jednotlivých obdo

bích více nebo méně podle hospodářských potřeb i střídavého stupně politických 

vztahů, a moderní vojenská technika nevidí v nich překážky, která by hyla nepře

kročitelnou, ať j de o hory, :řeky nebo bažiny. 

Zato však jsou "~~~.Ě-!!J:l!<?"~~"ci!zn!:y{ye smyslu obchodních styků se s~usednÍ ci-_ 
zin.Qu, nepřekážejíce dopravě, tak nutné při. hospodářském rozvrstvenínaše~~L" 

státu~Při tom ovšem jsou :eřechody na hranicích~_~i".~_eskýc~pr1:ly'ně ~"~ohem_ 
_._._~ 

živější, vedouce ~o oblastí _~p_~c!!!~~ i kulturně vysoce vy~~, s nimiž byly 

udržovány od starodávna~~!l~~~L~!r,:my velmi čilé stykYL. kdežto Eřechody ka~ 
p~ts~~(~;--p~~s~yk-j~hlunkovský, mají význam ~oliko místní, sEoj!!.iJge kon .. 

obou stranách mnohem~~J:l.~.:l:c:tH~c:l~~né a i hospodářsky méně vyvinu!~.~ 
Pokud se zeměpisné polohy týče, rozkládá se náš stát témeř uprostřed mezi 

rovníkem a severním pólem. Jeho nejsevernější bod, v Šluknovském výběžku, leŽÍ 

na 51° 4' sev. šířky, nejjižnější, na jihu Ostrova na Slovensku, na 47° 44' s. š., nej

západnější, na okraji Ašského výběžku, na 12° 10' vých. délky Grw., nejvýchod

nějŠÍ, na hoře Popu Ivanu, na 24° 30' v. Grw. Tato poloha v mírném podnebním . ~~.-~.~~ 

pásmu se střídáním se čtyř ročních období jest pro hospodářskou práci nejpřízni-

vější a působí blahodárně i na celkovou povahu obyvatelstva i na jeho zaměstnání. 

Právě potíže, které s sebou. přináší období zimy, vychovalo obyvatele tohoto 

pásma k vynalézavosti vytrvalosti a hospodárnosti. vesměs vlastnosti, jimiž se 
vyznačuje lid československý. Při tom 

ako v končinách uvnitř 

se totiž naše republika právě na p~~"~~~~?ceánským _~evniJ!.~ --čímž jsou tyto výstřednosti příznivě ~mirňovány. Směrem od západu k vý-

chodu jich ovšem přibývá, ale ne tak, aby zasahovaly rušivě do hospodářské čin

nosti lidu. U nás, eŽ na vrcholky nejvyšších hor"",~J1ení vlastně končin, jichž by se 

nedalo hospodářsky využíti. I takové kraje, které leží dosud ladem, daly by se 
vhodnými technickými zákroky proměniti v uživatelné. 

Méně výhodné však jest, že ~š stát jest ~,.Elně vnitroz~msk:t postrádaje moř

ské hranice, která otvírá v normálních dobách nerušeně dveře do světa a umožňuje 

s ním spojení bez zprostředkovatelů. ~~bHžší EřÍstav, Terst, jes~vzdálen 0A!!~niq._ 
350 km dlouhou vzdušnou čarou a lze ho dosáhnouti cestami sucho-

._~eP,J:~~ý~_h ~":::'~~-':::~~.~~"_l~:_~ .. ~"._~_:~~.:~;:-:::;:..::::~':::,:::,,~,::::::,,::=,,:::,,::,:::::~::::~:::"'J~~" Severní moře, naše 
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dnešní nejdůležitějšÍ výpadní brána, jest €!d stá!_:r;t_íc_~_~~anic labskoll 
cestou na trati bezmála 400 km dlouhé. 

Ťato' situace je politicky i hospodářsky llevýh~n~ "zy!~štěJ2ro české zem~, nejprů
myslovější oblast našeho státu. Poněkud byla tato nevýhoda zmírněna tím, že 

na mírové konferenci ve Versailles bylo prohlášeno Labe od Mělník~ 

od Prahy i O~~~d ústí Oyavy ~Y,,~ezináro?-~í, aby byl umožněn Českoslo
vensku k moři Severnímu a Baltskému. Tímto ustanovením bylo 

umožněno, aby byla zachráněna část výloh, které by bylo nutno platiti státu prů= 

voznímu, a zachována pro domácí podnikání. Kromě toho se riěmecko zavázalo, Že ... 

Eo,!:~J,~~,,"2"~~~oslo,:~~~~~et svobodné pá,smo v přístavech ha~~~rskév~ 
a štětínském, kde si smí Ceskoslovensko vybudovati vlastní doky a skladlste s pne, 

;iušnými budovami sprá;'ními a zaměstnávati svoje přístavní dělníl\:ya ~ík~. 
Tll mob,0l,Lk9tviti '~eskQsiQ;renské lodi a lze tu J!řekládati bezcelně zboží od -~ás 

nás. 7LT~ké právo na vlastní čsl. v~ajku námořní nám při-
;;;;;';::':":'-='':;''';;:;'':;';':~=-=~...i.--;;~~: ". ,;.;:: .. ~ __ ,~~""_.,,_,,,~ __ ~ .. ~_ _ 

Pro nerušené spojení našeho státu s Černým mořem bylo rozšířeno zmezinárodnění 
Dunaje, vztahující se....2.g.,~~)~J~._~!,go konce světové v~!~L!!~ jeho dolní tok mezi 
Starou Ršavou a ústím, i na trať až do Ulmu a smlouvou St. Gennainskollza Ill~~i= 
.~"'"'_"",' __ .=_""'~__ =<I ",-, __ "' ___ _ 

.Yir0Ě-IlíE!,o~láše:gy .~~.Y Mora~y aDyje, l!Qkud t.:yoří státní hrardci.8
) ~._~§lí.(J,l,l::, 

ském takže 

_ musí!E-~!lŽíy~!L~aří~e~í.!~:l!luEských, stejně jako ~:!Lg~ím toku příp~hul= 
ha:r,ských. Pro spojení s rýnskou oblastí a vůbec s evropským západem bylo pama

továno v mírových smlouvách na lepší spojení s "těmito končinami tím,.,.le E~,ůElav 

_tinsko-dunaj s~ý <. kdyb.y byl'!:y:b.Jl~(J,~~vá~",".~r:QYJJ,ěž_:I1:H~zi!!_árodní. 
V nitrozemní -poloha a úplná odloučenost našeho státního území od moře byla tedy 

poněkud aspoň právně zlepšena. Nelze však přehlížeti, že řeky německé tvoří inte

grující součást státu německého a že jich lze používati jen za normálních poměrů. 

Kromě toho tyto řeky na dosti dlouhou dobu zamrzají, jindy zase jejich vodní stav 

je nedostatečný, nehledíme-li ani k tomu, že Odra na našem území není 

takže jich nelze po celý rok užívati 

neurovnané mělčiny, zvláště na našem hraničním úseku, často mění 
-"" ,.-.,~.,."..",,~""" '.<'~.--,,~" ""'~ 

J!ýst()~ 

Na spojení s Jaderským mořem bylo pamatováno ve smlouvách St. Germainské 

a Trianonské, které poskytují Československu práva na provoz vlastními vlaky 

s vlastním personálem na tratích Horní Dvořiště-Linee-Sv. Michal-Celovee

Jesenice a, Brarislav.5!-Šoprop::-Kamenec-... Praga~ Náš stát má právo dosa
diti na jednotlivé stanice těchto tratí personál potřebný k řádnému provozu čsl. 

vlaků a zaříditi si tam topírny i železniční dílny pro menší opravy.9) Až dosud 

však jsme tohoto práva neužili, což jest nemalou politickou chybou nejen po stránce 

prestižní, ale i hospodářské a vojenské. 

Mírové smlouvy tedy značně zmírnily nevýhody vnitrozemské polohy našeho stá

tu, ale tato ustanovení mají cenu toliko v dobách míru a pominula by okamžitě, 

jakmile by došlo k napětí válečnému. Zvláště ~esta po Labi, která jest dnes naším 

nejdůležitějším spojením s cizinou pro dopravu zboží oběma směry~ i cestap() Oj.~ 

jež má veliký význ~pro dovoz švédské železné rudy ~o naší n~i~~!ší železářské .. 

Ql>la~~i~_()~~:r~.:y,~ko:.k~:ry!n8~ byla by nejvíce ohrožena. Na Dunaji tak velikého 
nebezpečí není. Po krátké trati, jdoucí Maďarskem, je ~naj řekou Eohraniční, a to 
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mezi státy s námi spřátelenými a bylo by v zájmu naší dopravní politiky, kdyby 

věnovala tomuto směru více pozornosti. Bylo by to prospěšné už tím, že by se naše 

obchodní politika odpoutala od tolik tíživých zprostředkovatelských služeb zahra

~qních ji!.~m.-,_J?_!ed~:yší!!!~l1ě~~c,!i~h - dědictví ze starého Rakouskoti Uherska, 
jehož jsme se nedovedli až dosud zbaviti - jimž plynou z těchto služeb nemalé 

zisky na škodu našeho národního hospodářství, ale i proto, že při hospodářském 

složení státu lI!.usíme vyhledávati a udržovati spíše přímé obchodní styky s evrop

s..kým jihovýchode~_~_,_ti_chodem, nežli se západem, hospodářsky ještě vyspěn 
-

J.ejším než naje republika. _.~".-.~., ... _._, .. _----, 

A při dobré obchodní a dopravní politice bylo by lze tuto dunajskou cestu prodlou

~iti :aké ~~~~~~ern(~jím si. otevříti dveře i do vzdálenějš~~Je to směr, 
s kterým musíme v budoucnosti stále ye vět~ím měřítku počítati n«ťjen se stan,.Q.,:: 

yiska obchodního, ale i pro bezpečnost státu a snažiti ~e, aby doprava~~.mto smě

arem nejen vzrůs.!'~l~ __ ~,kĚ-yla :p_~ovozována našimi dopravními společnostmi bez ci
,zi,ho zprostředkování a kontr_~ly. Mimo to otvírá nám punaj i směr -~;"i1h-:-kde _ 

}ll> území Jihoslovanském lze snadno dosáhnouti Solunu .. aiodtud spojení se světem 0_ 

1' ... ento směL~~~la.:l1.~~l1~ol?.Y~~m.- zvláště tehdy, bude-li uskutečn.~~o=. __ . 
j~t průElavu moravsko-vardarského, jehož provedení není v cestě žádné větší 

terénové překážky i 
_.~",-_. --_.~-_._-~ 

Vůbec naše vnitrozemní poloha nutí, abychom udržovali pokud nejvíce 

pravních směrů, abychom měli otevřený východ na jedné straně, když by snad 

na druhé straně byl uzavřen. Nemožno si přece mysliti, že by nám mohly býti 

uzavřeny východy na všech stranách, poněvadž nelze předpokládati, že by mohlo 

z jakýchkoli důvodů dojíti k nepřátelskému semknutí všech sousedů. V tom ohledu 

nabývá zvlá~!~-.RQQ~J:l U~_,!l~o]:)yč~j.l1~_.~*!.~~!!~~ti~,-_~p~i~jí~_.~_~!~_~,~~tl1! 
území se~pt~!~I~_II.Ýl!l_stá tems.():!:l_~42!J.!ll'~._B:!!~!!,l1~!~~!-
Vnitrozemskou polohu Československa, která jest obecně, jak ukázáno, vždycky 

nevýhodnější pro rozvoj státu než poloha přímořská, zlepšuje poněkud jeho p 0-

loha centrální. Ta je politicky výhodná potud, že při množství sousedů umož

ňuje mnohostrannou výměnu hmotných i kulturních statků a i v průvozu cizího 

zboží je výhodná hospodářsky. Nejvíce se pak uplatňuje v dopravě letecké, která 
.,.,.,"~--"-""" ""."."." ..... "" ·,~"",_.--=.~"=,,,,=~"""·_~-=,",,'--'-,r=,·,-="-~=~· .~--=."--.=-~ 

<l.. J~ručlfie částe~!l-0u 'Y~~!E:2~~~~J~~~~ybu i proti vůli sousedů. Rozkládajíc se v srdci 
Evropy mohla naše republika zužitkovati po této stránce výhodně této své po~ 

lohy a učiniti Prahu důležitým střediskem letecké dopravy. Ovšem naopak cen

trálIlí poloha vyvolává tlak sousedů, kteří mívají na takovém státu neobyčejný 

zájem, ať už příznivý nebo opačný. Tento tlak je sice podmiňován početností 

i hustotou ohyvatelstva sousedních států, ale ještě mnohem více ho~podá:řskými 

a poHtickýmijejich vlivy, které, není-li jim bráněno rozumnou a cílevědomou poli

tikou, tlak na takový stát ještě zvyšují a dovedou ohroziti i jeho existenci. Zvláště 

Maďar~li:~: které se snažilo po celou dobu svého trvání rO:lJšířiti vládnoucí národ až 
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na samotný okraj karpatské horské hradby, třebas hez výsledku, nevzdá se nikdy 

e myšlenky,apy získalo znov;- Sl~~~l'~~~j~~o východní. části, stejně jako, ,_ 

s;Ý~ sklonem směřuje k zn~vuz.ís:!!:~pí Chorvatska a tím ohnovení přístupu k moři, } t, 

a tu právě je potřebí býti na stráži. A ani ostatní sousedé nemají zájmu na tom, 

aby hyl udržen náš stát v tom rozsahu, jak byl mírovými smlouvami vytvořen. I 

Proto také, jak správně podotýká vorsk ~, ,,~entrální poloha nepřipouští beLj-,

trestu obč~sná období ochablosti .. da~i je může dpvgliti stát okrajový .. () cltab nutí I 
i!votní en~~~ního znamená smrt, tam, kde by se okraj ový stát ča-; 

,§em zase vyléčil. "10) . 
N a štěstí po světové válce vzniklo ve střední Evropě vnitrozemských států více. 

Došlo tu k politické roztříštěnosti, která však jeví mnohem více politické trvalosti, 

než tomu bylo dříve, kdy zvláště rakousko-uherská monarchie byla toliko útva

rem dynastickým hez ideje a národní soudržnosti. Nové státy, vzniklé na jejích 

troskách, jsou založeny na myšlence národní, která aspoň v přítomné době jest jim 

mocnou ochranou. Jinonárodním menšinám, pokud v těchto státech z existenčních 
důvodů musely býti ponechány, zaručena mírovými smlouvami rozsáhlá práva, 

která jim dávají plnou možnost kulturního i hospodářského vyžití\ K zvf!~p.í poli. 

~ tické ochrany a zabezpečení tryalo,sti národních st~Ť1J, yzniklých y Podunají p~ 
~du Rakouska-Uherska, hrla založena Malá dohoda, která jako bdělá ochránkyně 
mírových smluv je zárukou, že politicko-z;eměpisné rozvrstvení Střední Evropy \ 

zachováno. J;t~ k~~;č;ě-i ';'zájmu velmocí, zvláště Francie a ltalie, stejně 
interesovaných na územních změnách středoevropských, poněvadž jakýkoli ne

klid zde by ohrozil i jejich mocenské postavení. 
Shrneme-li všecky tyto vývody, můžeme říci, že,náš stát, ~čkoli svou zeměpisnou, 

j. politickou poloho~ení vy baven nejpiknivěji, je Útvarem schopn-xm života. J ~o 
území, nejhohatší ze zemí hývalé monarchie, je po stránce zemědělské téměř sobě
stačné, a jeho západní část má nadto i velice vyspělý průmysl, který je schopen 

soutěže s nejvyvinutějšími průmyslovými odvětvími jiných států. Jeho národ, 

třeba nepříliě početný, je zato kulturně velmi vysoko a organisačně zdatný, má 

nezvratnou vůli žít a tI-.. drž-et všemi prostředky stát2 který si s tolika ohětmi vybo-

..J oval.;:} s a usídlen na rozhraní mezi zá padem a východem, j e ~,~dl!!i~ tomu'_~L 
J;!ůsoJ~!l jako z:rros~ředkovat~l mezi oběma těmito světy. P_o t.é stránce zvláště SIQ- -. 
~nsko má neobyč~~i.,yfZl!~1!L~9litic.lfj2 hospodářsk)7:, nehoť :Q.ám dává podíl 
n,,~naji, důležité vodní cestě Střední Evrop)?" a,tím n~zlepšení naší mezinárodpi 

,,< , f.!i- i_rl ( 
~_.lLO_s.ic~l~í(8O~g, 'Z,fl'! 

Ahy mohl plniti tento svůj úkol, potfebuje přirozeně klidu uvnitř i dobrého po-

měru se sousedy. A právě to jest programem jeho politiky od 'Prvních počátků za

ložení státu. Úzkostlivě spravedlivý ke svým jinonárodním menšinám, má právo 

požadovati od nich občanskou loyalitu, navenek pak jako nesmlouvavý ochránce 

mírových smluv může žádati, aby bylo stejně jednáno s ním. V srdečném souru-
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čenství se svými spolehlivými spoj enci tvoří politickou jednotku, která nemůže 
býti přehlížena ani velmocemi. Při tomto duchu své politiky, která se mu stala. 

již tradicí, má všecky předpoklady k zdárnému vývoii a může hleděti bezpečně 
vstříc své budoucnosti. 
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árodní povaha československá 

"Nejvyšším štěstím pozemšťanů jest osobnost," napsal Goethe. O s ob ností, indi

v i d u a I i t o u vynikají organické bytosti nad přírodu anorganickou; čím dále postu m 

povaI vývoj organismů, tím většími a významnějšími stávala se individua; u člo

věka tento vývoj vyvrcholil. Teprve lidské individuum, totiž jednotlivý člověk, 

je skutečnou individualitou čili osobností - neztrácí se v hromadě ostatních lidí 

jako mravenec v mraveništi, nýbrž je zvláštní bytostí se souborem vlastností, 

jaký se u nikoho nevyskytuje po druhé, Osobnost lidská a tedy 

i nenahraditelná. V tom tkví kořen Kantova. a Solovjevova požadavku, aby lidské 

bytosti byla přiznána~ h~.~.!lE?~.~.~~~~l:)l:!!!ní. 
Ale vývoj osobnosti se nezastavil u jednotlivců. Člověk žije v skupinách, a každá 

skupina má svou zvláštnost či osobitost - jest osobností hromadnou či 

Třídy, stavy, ,obce, státy, sekty, církve, strany, spolky, družstva i jakékoli jiné 

skupiny jsou zvláštními celky, z nichž každý jest jedinečný, od jiných celků toho 

druhu odlišný. A ze všech celků společenských 2!tisvé~z~~j!ij~<~,r_od. 

Národ je předně skupina ohromná - v EY!~~,_~J?r~,~1!h~ .. :!p.ilionová; za druhé 
je ,Pkupina dlouhověM, - se měří na za třetí je sku.rina_ 
bohatě a spojená pletivem přečetných vztahů přírodních i kultur

ních - společného původu, řeči, dějinných osudů, tradic, nejrozmanitějších oborů 

kultury a l!0sléze ná,r9d~val!.y. Jak patrno,=!lárodnílL,.~y~.~j_est nej-
ší druh ol 

..Kllltura jest převážně zevní, 2Qjektivní výtyor národa, jeho oSQP!!9s,t,_~Lp'_QY.eha 
jesJ: jeho znakem převážně vnitřníp, subjektivním. Obě jsou navštívenkami, kte

rými se každý národ představuje národům ostatním, a obě jsou živly, kterými 

každý národ prokazuje svou hodnotu, své zásluhy a své právo na existenci, svo

bodu i rozvoj v rámci vývoje všelidského. Úkolem této stati jest vyložit povahu 

národa československého. 
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Ná.rod československý vznikl během vývoje, trvavš:ího asi půldruhého tisíciletí, 

z četných slovanských kmenů, jež ze slovanské "pravla&ti" mezi Dněprem, Něme
nem, Vislou a Karpaty přesídlily do nynějších Čech, Moravy, Slezska a Slovenska; 

v těchto nových sídlech pak se za dlouhá staletí dílem po dobrém, dílem po zlém 

spojily v národ jediný a pod vlivem sousedních národů (s nimiž měly styky přá
telské i nepřátelské, s nimiž se zčásti plemenně smísily a od nichž převzaly četné 
výtvory kultulní) se vyhranily ve svérázný celek, odlišný od ostatních Slovanů. 
Kořeny povahy československé j s ou tedy původní vlastností Slo

~_naši.předkové přin~sli do nynějšího eskoslovenska ze slovanské 

lrav!a~~votní Slované "byli barbaři mravů drsných, ale povahy spíše měkké, 
méně energické, mysli otevřené, milující hudbu, zpěv a tanec, a při tom plni lásky 

k bližnímu, horoucí lásky k svobodě'" a .hyli .,více rolníci a pastýři než vojáci 

a výbojnÍci" (L. ~iederle: Život starých Slovanů III., 2., str. 752, 768). V nové 

vlasti se předkové naši aS!J~oně~~ pomísili se zbytky obyvatelstva dřívějšího 
!eltického a germánského, a tím přij aH tělesně i duševně trochu ji~ých~ 
-Epvaha j<tiich však zůs~ v jádru slovanskou. Silněji působila na její další vývoj 
-eovaha nové_ vlasti a vliv sousedních národů. 

Povaha zemí československých je mírně hornatá, hory pak působí na po

vahu obyvatelstva rozmanitě: horské podnebí i terén vede otužilosti; hory 

poskytují horalům přirozené ochrany, zato znesnadňují jejich pobyt navenek 

i styk uvnitř země; vedou tedy ~":;::':;:~~~~..!!:!.!!..L-::::...b~r~a~n~n~_~n::l~·~ k~o~h~· v~u~' ~t.:::o~č~n~é, 
a l!od,Rorují s~aratism krajinný, zabraňujíce politické centralisaci. Z těchto 
vlivů tendence obranná i separatistic_~á shodovaly se s p1l.~odními rysy 

slovanskými a tedy kon-ye~g~~!~!:ll:~yýyojem zvláště se upevnily a zesílily. Proto 
zůstaly po celou dalŠÍ historii typický:~!iJ~rojevy povah'y"7~árodní:- s~paratism 

přes tisíc let rozkládal a posud rozkládá národ náš ve skupiny vespolek se náruživě 

.l!Q!iraji~jJregionální, konfesijní, politické, hospodái~ké~~td.), a~,ná~o~dSel>i;;to_ 

.J!.br~!!:il....1!....!!.g.Ižel_~p1:Q!.L!1;~jt~.~~í~!!:tQ~ů!!!_~válečným (za..Ji9J2y_lLusiJsk~) a stá t;ně 
administrativním i ~~árodň~jícím -'vliv Vídně za doby probuzení). K tomuto 

úspěchu přispěla ovšem významná výjimka ze všeobecného charakteru zemí 

československých, totiž ú t var Č ech. Čechy přes převládající svou hornatost 

jsou územím od přírody jednotným, pravidelným .a téměř na všecky strany 
ohraničeným, že dosti mohla se v nich utvořit 

. s~ma se !!v~le u~ ale. če.§_~.!!LJ~J·~~~yjiv rozšířila také na Moravu, Slezsko 
a Slovensko. ..--.---~ 

Vliv sousedních národů na naše předky doznal hned v prvých stoletích jejich 

pobytu v nové vlasti významné a bolestné změny. Kdežto zprvu i nejzápadnější 
země jejich, _Čechy, spusedila na všech stran.ách se SloYa~.,. . zmizeli tito slovanští 

sousedé záhy v..,..EYnějšíIll Sas~~ Bavorsku i ohojích Rako~sích p~d nátlakem 

_~!mců~ takže kromě východu_.!l zčásti severu (Lužice) byl techy již;--X. 
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století obklíčeny se všech stran od Němců. Následkem toho veškeré, naše 

~lší děJi~y obsahují, jak už Palacký zdůrazňOval, }!eustálé styky s Ně.,mci..-
mírové i válečné, přátelské i nepřátelské, užitečné i škodlivé. Styky ty působily 
ovšem i na vývoj národní povahy, a to tím více, že později několikrát (zvláště 
za posledních Přemyslovců a pak v XVI. a XVII. století) usadili se v našich zemích 

četní přistěhovalci němečtí,_~ří ~a naše pře<!~ působili dílem kulturně, dílem 

"se s nimi mísili sňatky.~!~to opětovným půsohením živlu německého vnikly 
'a;-Českoslo';;;;;ké-~p-o~ahy některé rysy německé .. -. - zejména určitá 

dávka rozvážnosti, soustavností, p~lušnostÍ, učelivosti a byrokratismu. 

'" 
Nápor německý však ukázal se již v IX. století tak nebezpečným, že hylo nezbytno 

postavit proti němu trvalou hráz. Včasné poznání této nutnosti a ryc~lé její ~~~: 
vedení bylo krokem, jímž českoslovenští Slované ponejprv znatelne se odhsIll 

od svých sousedů slovanských a jímž podle mínění mnohých, zejména Palackého, 

zaehránili svou existenci. 
Bylo to pozná~, žej;-třeba odejmout Němcům "ideální'" záminku ke vpádům 
do našich zemí, šíření křesťanstvÍ. Dobrovolným přijetím křesťans;ví 

v IX. století a ])r~!im?!!.;t;.~!ý~j~~o .E!.~j~:Y~~':y_~ním se stran ředních rodů y ná-
z nichž záhy vzešlo i pěkolik osobností, uznaných církví za světce, navždy 

bylo pan0'2!!.kům německým znemožněnol!,~~t poi!J!~.~!em víry českoslovens_~é 
~" a nápor jejich byl omezen na obor politický. Ale i tomuto nápor:u 

knížata česká v kritických dobách dovedla čelit, .E-ej~~vě~ r.?~u 1126, kdy Sobe
slav I. u Chlumu norazil a za]' al nejmocnějšího panovníka ~vropy, německého 
~~~~ .t:". ___ ._ ~ __ ._ _ =~~_"~""'=~_~~.~.-'-~."'-.~"~"~"~'"_"'~='~>·=~=~.c~_""'_·~_=~.'--~.-._~-,,<~ .. _~~-~==-=.~ 

krále Lothara. 
V těchto nefvýznamnějších prvých projevech naší národní historie projevila se 

též po prvé.~I!Q.§!J?2~~l!:Y,E1~~~~a. Bylo vždy a zůstane 
vždy hlavním rozdílem mezi národem naším a ostatními slovanskými kmeny 

severozápadními, zejména v horním Podunají a dolním Polabí i Pobaltí, že",Ět° 
~a ne'pa~é zbytk.y~~ a_ Lu.~ckých ~rbů seponěmčili,:;! vša~ j~sm-:
všem náporům germanisace, dvanáct set let se opaku]Iclm, vlte~ne 

~Ti. Y-;~~tá;r'E~r~~~~,h,la~~I~~,~~E~~~~~~~~i~I:~~~~o pH,čillaC1i 
191H:to fakta, iež~,~~~~:!~p~o~~~_~aždého~ k~~o pozoruje národopisnou mapu Evropy 

a na ní, Čechy _~M.().!Iry~~~ažený:._do německého územÍ. ~. 
Jednu z příčin této odolnosti jsme již seznali. J. ednolité.1!.JlOrami J#esně ohraničené. ) 

J!zemí Čech u~ož@2_yy_t.y_oi~~]]L~Jlné ústřední vlády, iež se zdar~:rl:l organisovala~ 
_()~~nár2d~l?!Qti náp~rům německým. Kromě toho pohraniční hory, zejména 

Šumava, byly v starších dohách zarostlé pralesy, jimiž vedlo pouze několik stezek, 

i stavěly se zde německé invasi v cestu větší přirozené překážky nežli v Podunají 

nebo v rovinách dolního Polabí a Pobaltí. Ale všecko to nebylo by národ zachrá-

265 



MO . hez i~}lo __ vla_~tn~_~~~~~ schopnosti, nehoť ústřední vláda hyla časem podrý
vána vnitřními rozhroji (za IieJSIaviiější dohy, za válek husitských dokonce za-

:nikl~2!.pomezní hory a hvozdy pak nemohly trv~-~~~eč~ý~~;PádilIl, 
ani tlaku politickému a duchovnímu z Německa, dokonce když sami čeští králové 

Němce do zemí svých povolávali a výsadami ohdařovali. 

Avšak -hyla tu .i vnitřní příčina národní odolnosti: v dějinách českých projevoval 

se stále znatelněj~..:vláštní rys národní povahy, Jakého nelze nalézti u těch Slo
vanů, kteří germallisaci podlehli. V nejstarší dObě, z níž máme historické zprávy 

téměř jen o knížatech a velmožích, vidíme jej u těchto aristokratů; když národ 

V!Sdtutpuj.et vl cp~~~~j~ko _~lek demokratičtější, ~hle~~.~y~~~!ys ten i u 1idu_~jeho 
nre S aVI e u· a hl d'" .. . v k I - . ~~ ____ ._.' s e avame I v ces os ovenském. Jeto rys 
."V v 'f- , 

JeJ z mozno ?-a.~~~_!}nic~ativností a _a n t i ci pac í. ~--~~ 
Co znamená tato iniciativa resp. anticiP~~;-? 
Každá větší práce vyžaduje, ahy hyla konána delší dohu. Během té dohy může úsilí 

pracovní huď trvat rovnoměrně, neho může někdy vzrůstat a jindy ochabovat. 

Stane-li se, že pracovník hned na počátku vloží do práce největší důraz, 

pak pochopitelně nastane později únava a ochahnutí; a tento iniciativní rys 

projeví se zvláště pronikavě tehdy, když pracovník, dosáhnuv počátečním nápo-

rem úspěchu, považuje tento úspěch za konečný čili ~L~:.~lJ?_:'!J.~ __ ~~~.]~~~_~~(~~~1~~9·:4-.-
v další ustá vá neh U'-'Jua.u 

Y!kovým děje_m bylo přijetí křesťanství unaši.~~1ředků. Knížata moravská 
.i česk~2~~hy.p~~!!~1ili!.lanticipovala) -~'t~llOt~k;~kU::~j-~k~-'~hora 
uvedeno, a dosáhla v prvém ohdobí "křesťanském" velkého úspěchu tím, že ně

_p?:eck_~_.y1p.~.Q..Y~ kf!!ácké předem znemožnila,. kdežto§lované polabští, nesch~p"'"'I:Ú 
té:o . anticipace, ~~~.,~~ětí'ÚtQků něll!eckých. Avšak anticip~ce ~ůže někdy 
hyt I vadou; tak se stalo r. 1126, k~y_§_~~~s~_l:I.",,-I. ~opusti] zajatého krále Lothara 
i jiné Němce, .woJ~J:t~te sena dobyté-v1_!~_~~.!.YJ.1ale -~-;:;y~Žilho, ab;~-;;jistiI svůj 
nároQ. trvaleji proti říši německé. 
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Zvláště význačně projevil se tento rys v azyku československ Jazyk je 

zrcadlem osudů každého národa i výtvorem jeho života duševního a kulturního. 

Na příklad .La~.gU~J;i~~nalézáme .~~!~!_ .. C?~ historie národa, vzniklého zkřížením 

pr.aobYŘ~at~ů.~!l_~.ita~e s přis!ěh~y,!!lSL~~.~!ým:i~~,-~~skými za kulturního 
vlIvu lma a latiny St . V' v V t ' v I v • v v I :;""-~-c_-:--_'_.~~'"~""_. __ . eJne I v ces me a s ovenstme zrete ne se projevují pronikavé 
zmeny, nastaIé dějinným vývojem v některých stránkách národní povahy. 

Půy~~~jazyk slovans~ měl ?;leust_álený čil~y~vý přízvuk, umisťovaný na 
konclslov'~"všakjiž kolem XII. století přízvuk ~~áIIf~~ . slabice slov 

(s~y~~ye~šti~). Jakými příčinami původní pfizvuk slovanský se tak ra-
dikálně, že se stal pravým opakem - z nestálého ustáleným a z ko~cového počáteč
ním - ~J!.ya~lm.,,~,l:lg~_!!:!j~~lě :gg~jistil9. Ale je zjevno, že takový podivuhodný 
převrat nutně vyžadoval nejen dlouhého vývoje, ale i hlubokých příčin. 

N~§Lp~t~g.l()~~2!!~~~!L!: ~~y"~,,~§~t~yl~"~!"LE!~~ nadmíru tvrdou II důraznou š~~~~ 
osudu dějinného, když to zanechalo tak překvapující následky v jejich jazyku. 
"azčástiovš;-~ vývoj prvotní češtiny a slovenštiny se hral podohným směrem, jako 

vývoj slovanské jazykové skupiny a zejména jejích větví",západních. První vše

obecné pravidlo slovanského jazykozpytu stanoví, že :řeč slovanská na rozdíl od 

germállské a j. llř~~l!!r~~~.~Jsek dopředu .. §lqy (německému tvaru 

,Jl~!g~:"'odpovídá slovanské ,J!~.,~".Břeh"). V tomto směru čeština postupovala 
radikálněji než jiné jazyky slovanské a hromadí souhlásky na počátek slov nej

důsledněji (sr. slova: strom, ~t:ruh, s~~~J.vzkří,,~~ní, sPfav~~!:l:lOst atd.). 
Oha zmíněné postupy~ačkoli jeden z nich se původní slovanštině příčí a druhý 

s ní v zásadě souhlasí, spojily se ':y-češtině y,rys jecii1!Ý: čeština umisťuje na po

čátku slovajak přízvu~~~~~ší_skupiny, souhlásek. Tatoshoda čili kon-

vergence dvou živlů, ač původem tak rozdílných, je důkazem, toho 
tkví hluhoko v povaze vycepované v těžké škole 

Typická slova a jak vidno z uvedených příkladů, začínají skupi

nami souhlásek, jež se někdy nesnadno vyslovují ("pstr-uh"), pak přichází samo

hláska nejsilnější, přízvučná, ostatek slova pak, jakkoli dlouhý, nemá buď pří
zvuku vůhec nebo jen přízvuk vedlejší ("zdražování"). 

Jak patrno, tento jazykový útvar ~~";",._",, e s iniciativou kterou 
jsme shledali v nejvýznamnějších projevech naší národní historie na úsvitu dějin. 
A tuto vlastnost nalézáme;i v celém i ároda 

eho vě ech ohorech 

Předně v náboženském. Vůdcové národa po určitém kolísání (záhadný křest 
lechů v atd.) poznali výhodnos! křesťan~ a někteří z nich pronikli 
rázem až do církevní (sv. vá~l;;;j; ;lc po prvém náběhu nastalo dlouhé tá

pání, il ustrované utíkáním sv. yojt.ěcha z vlasti. V druhé etapě, v XIV. a XV. století, 

po počátečním kolís~!li (Matěj z Janova a j.) postavil~"~e~~s_\I"_č~l~ hoje za re-
církve, ním téměř národ, a kolem .!:...1420vyskylly-~e u ná~již sekty, 

,I.IJ<:;ll"' .... <:i,llV· ale tom ohrovském 
~~~~~~~:~~~~.~~~~~~~~~:~~~,,~~~~~~~==~7~· 
náskoku zůstal v dalších generacích jen ,polo'y!čatý , ___ ._ .. _.,,~" a upříIilná, ~le 
neEatrně rozšířená Jednota bratrská, jež záhy zanikly. 
~~ d;~hé-;-~h~;~p-~litické~~'-po skrovných poČit~í~h politické organisace jednot-

livých kl1lenů d~ši~~~~[f~§=~!!!ralisa?iJ~~~~~~""y_~Y~lk~LMoravě, pak v Čechách), 
ha i náhěhům o založení československé velmoci (Svatopluk, Bole-

slav II., Přemysl Otakar II. atd.). Ale všecky ty podniky zůstaly právě jenom 

!!áběhy, po nichž následoval ~!!.~.I~"_!.~~~Ý_~E~~ek~~~ ejinak dálo se i v dohě 
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nO:é, jak dokazují události let 1848, 1871, 1896-1899, 1907-1908. V každém 
z techto případ~~echové dohyli na vídeňské vládě značných úspěch,ů ~ale sved~ni 
počátečními úspěchy .!L..m.yle!Il«~nticipovali vítězství již úplně dosaž;né, ochabli 
ve svém úsilí a bdělosti a úspěchu pozbyli. Nejnápadněji ukázal wr~k 18TI.P~f< 
těžkých zápasech podařilo se českým politikům dosíci královské~ 
uznávajícího české státní právo a slibujícího jeho provedení; opojeni tímto slim 

bem, jejž ~~Yf~lij~~~ohotové uskutečnění programu, pozbyli veškeré o~tra
žitosti a ~dlehli v několika ty~ dnech intrikám německo-mad'arsky~ v Vtl ~__ m, nacez nas a 
několikaletý zoufalý úpadek politického života českého. < ff~ 

Z~v třet~ v o~oru voj~nské~.P~ geniálních válečnických objevech a výkonech 

~~~<~rzel~vse y,p~ensk~ pOSlCe husitsk~leště n.ěkolik let po j~ho smrti pouh~u 
s~trvacnostI, amz v te dobe strategie a taktika Zižkova "byla p--odStititě ob~~
cena, a potom čeští válečníci stali se pouhými vojáky v cizích službách. A česko-

!love~ské legie ve válce světové, po počátečních nesnázích ~s~ave:;é, oh;;;~ 
~~ět l[.yst~upením u Zborova, ale zanedlouho počaly s úrovně té se~tupovat, 
a _t~a~Ick~on "Ševcův, stejně jako ~,ávě!f~~f~t~~~~~istorie legií v Sibiři, značily 
vehke ochab~ut~ prvotní jarosti. "Náš člověk je dohrý voják, když je v hoji. .. 

ale ... ne~m,~:zd'y vytrvat a st;,lhává, když. nemá co dělat: to bylo př~d Sibiří 
Sl. n~ 1fof~~ké kampaně zas." (K. C.: !fovory s '!-'. G. Masar~~ n. 137.) 

Z!l ctvrte v ~I:0r~ ~os"podářs~. Jako nápadná protiva dlouhotrvalého ;~zvoje 
blahohytu narodu Jmych, na pnklad Angličanů a Holanďanů, následovala u nás 

(na příklad v XV. století) doha tísně. 

Nejnázorněji však zračí se tato národní vlastnost právě v díle, které ze všech 

čes~oslovenských podniků hospodářských nabylo i za hranicemi největší proslum 

10stI - vyašÍ~ě n~pravě měny r. 1919. Reforma tato, zprvu dlouho odkládaná 
a s nevolí vyžadovaná, pak s nevšední rázností vlády i sebekázní ohčanstva 

p~dniknutá, ,v ~~<_~~_~~_f<~ stagnaci a po~~~dní akt její, vybrání a použití 
d~~}~Y:f~J:IlaJ etku, stal se_ ~sk:~ národohospodářské theorie i praxe. Rovněž 
druhá veliká reforma hospodářská, ,~forma poz~mk~vá~dosiarase vsněmovně do 

akce po mnohých odkladech a dokonc;;- teprvepo atentátu na předsedu Ininisterstva 

poto~ zahr~l~ zákonem veškeré velkostatky, ale po patná~ti'letech byla skonČe~~ 
tak, ~e ~ozdehla p~uze polovinu zabrané půdy, tudíž zarazila se v polovině cesty. 

_ Za p-ate V.2~O~~l~~kově literárním. !lasickým příkladem toho jest jazyk:,2Yá .. 

~a~~~f~f~~ných Štúrem, :y Ietec~ dčtyi~átých XIX. d§tQl~ti. Po tříletém 
tápání a připravování ~<?"d'~f~ r. 1845 uskutečnit samostatné slQyenské hnutí k' v k Of -'~-'---' ~ •• -
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<l.zY2y~~e va~~~,zdaremljevícím se ve velikém zájmu i produktivnosti 
~a~ých spisovatelů slovenských. Ale záhy se ukázalo, žejásot Štúrův nad jeho 

u~pechem byl ~ouhou ,lilnticil?a~í něčeho, k čemu nik~.2!~~2šlo.Nedošel u vlády. 
te podpory, v Jakou doufal, a doma začalo ji~ r. 1847 ochabnutí Írozčarov' ". 
takže 6Bwi vůdcové rozkolu později se přjklánXl~ ", ..... X+ 1- v v t < v .• - ,JlllL, ~ces lne.-. 

Za šesté v oboru tvorby duchovn~ kulturní, zejména v um:ění a vědě< Povaze 
-:"'~iativní -; anticipační lépe svědčí ty formy tvoření, na které stačí chvilková 

1 'h b' <, 
<nspirace< naproti tomu formy, vyžadující delšího napětí pracovlll o, yva]I 
I , < v d 'hr 
postiženy předčasným ochabnutím prvotní inspirace. Proto v hterature osa I 
jsme světové úrovně pouze ve formách drobných (epigram: <Havlíček; b~lada: . 

Čelakovský, Erben; lyrika: Mácha, Bezruč, Březina), naprotI tomu forxp.y roz
sáhlé, jako nHn~n a drama, přes jednotlivé cenné výtvory v těchto oborech, zů
staly d~lek; za ;ozmachem české lyriky. Zejména pak je příznačné, prov.n~~i ná
rodní-p~va~e literární výtvory rozsáhlejší bývají nejlépe a ne]zdarileJl pro-

pracovány v partiích počátečních, naproti tomu, že zak~n~e~~í~~JejJ,~~:~~st~ 
~~labší (epické básně Čechovy, zej ména Václav z MIchalOVIC, SlaVIe, zcastI 

i:)ag~ar; Holečkův Sokolovič, zčásti i Naši atd.). Zvláště nápadným přf~la~em 
je ,kolosální dílo Y.rrluického; plné nesčíslných inspiračních náběhů, !tere ~~ 
nevystačily na st~~~~~~onalé~o díla <~áhl,~.t~ího. " v" v· 

Jako v literatuře je tomu i v hudbě a v umění výtvarnem. V ceske hudbe ne]~ 
většího úspěchu po celém světě dobyly výtvory menšího rozsahu (Dvořákovy 
Slovanské tance, Humoreska atd.) nebo výtvory, jichž význam tkví nikoli 
v stavbě celku, nýbrž v kouzlu jednotlivostí (Smetanova Prodaná nevěsta). Do

konce i u skladatele, jako hyl~Smet.21lib jenž překonával průměr české povahy 

skvělou schopností ke konstrukci výtvorů rozsáhlých, hývá prvé jednání jeho 

oper částí nejlepší (Hubička, Tajemství), zakončení pak částí nejslabší (Dalibor). 

V umění výtvarném pak vrchol~m tvorby české j sou drobné 
k lidovým písním a symbolické kresby Bílka; ani jeden veliký obraz 

nebo pomník, ani jedna hudova česká nedostoupila takové úrovně ~měl~cké, t.řebaže 
některé rozsáhlé výtvory (Brožíkův Hus, Hynaisova opona Narodmho dIvadla) 

došly úspěchu i za hranicemi; neboť úspěchy ty byly jen relativní, a mimo to 

dotyčné obrazy jsou :e:aco~~-y~or~francou~~h, nelze je tedy pova

žovat za ryzí výtvo'ry národního ducha československého. 
Za sedmé projevuje se československá~~nti~y~~ce~_?!:?~~~PO!~~~!E:':- p~sledních 
letech opakovaly se tak často případy, že čeští sportOVCI v oboru fyslCkem (foot-

ball, tennis atd.) i duševním (šachy) začínali větší zápasy po počátečním kolísání 
hravurním náskokem, ale pak povolili a pustili z ruky úspěch již skoro dosažený, 

:že stalo se to předmětem četných úvah časopiseckých. Netřeba tady uvádět 
() tom jednotlivé doklady; stačí poukázat z posledního roku na tennisový zápas 

ve Wiwbledonu a šachovou Olympiadu ve Varšavě 1935. 
Stejně bylo by lze shledat anticipaci ve všech ostatních o~orech k~:tury če~ko= 
slovenské. Ale možno ji konstatovat ještě s jiného hledIska, totIZ. s hledIsk~. 
9sobního vývoj e ur..rických Čechů i Slováků. Nápadně často projevuje se totiž 

u nás překvapující časná vyspělost u pracovníků mladých a citelné ochabnutí 

výkonnosti v letech pozdějších. Konár, Čech, Vrchlický, Bezruč a mnozí jiní 
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oslnili svými výtvory z mladých let (Kollár Slávy Dcerou v 31 letech, Čech Ada

mity v 27 letech, Vrchlický Epickými básněmi v 23 letech atd.) celý národ tak, 

že ochabnutí jejich tvořivosti po 40 letech věku bylo pocit'ováno trpce a zejména 

~<?!!~.!~:yi a_Y.!~l:tl!~!.~mu~! ostř~2ytýk~o, Obdobnou byla kariéra geniálního 
šachisty Důrasa. Někteří velcí umělci českoslovenští, na příklad ~metana Březina 
F.~~J3ile-k vyvíj eli se organicky a významně, ale u žádného z~i~h~e~~~'~ ;"ý ~ ~;-
neznamená nra~·:.l""lnv -.rz·e" ... .u.:n .. t V· t' k' V'v" • .. " .'---~"-*' .~k.;t ..... "..., ~. __ • .Y!t:rlYOil 1, naopa ne) cenneJ Sl J eJlch vy tvory 
poch~z~jí z počátečního období jejich vyspělé tvořivosti (Prodaná nevěsta je 

z deVltI oper Smetanových druhá; Tajemné dálky jsou první knihou Březinovou 
atd.). Obdobné úkazy najdeme i v jiných ohorech kultury. ~: L. Rieger v 30 letech 

věku vyvolal svými :řečmi na říšském sněmu ve Vídni a Kro~ěříiŽi s-;~s;~i"i;~izině 
a později, ač hyl uznáván za vůdce národa, ~1i:~yj~~.lle<!«?i'l~l:tL~.!lkový(;l:tJJčinků. 
Křiží~ v mladém věku vynalezl obloukovou lampu, ale za celý pozdější život, přes 

~l bohatou činnost technickou, n~přek:!?I!§l.I:t~}J,l~:E.l'yní sVJlJyýkon. Stejně hylo u vy
nálezce ~!?_~!!!~~_~E~l!E.:!1:Re~~I.a a mnoha jiných. 
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Tolikeré a tak mnohostranné i pádné doklady, k nimž qenně přibývají nové, 

vedou přese všecky námitky k obecnému téměř uznání této 'viastno~ti za jednu 

ze základních rysů naší ná.rodní povahy. Při tom však velmi často bývá tato 

vlastnost chápána jednostranně jako vada či nedostatek. Jistě může být a často 
bývá vadou; ale shledali jsme, že byla v určitých případech (přijetí křesťanství 
Žižkova strategie) veJi(!e, P!,?sp~š1.1;~,p~_snad,p~~!llo záchránila národu život. ' 

~ůkazem o tom, že prospěšné účinky této vlast~~~ti převládají n~dškodlivými, 
~e sama skutečnost, že národ náš právě s touto povahou se udržel přes tisíc let 

Jako slovanský poloostrov v německém moři a dnes po tolika stoletích stojí tu 

pevněji než kdykoli dříve. "Vezměte si mapu a naši polohu na ní a považte, že jsme 

s~ ~~~želi! ~en si pořádně uvědomit naše dějiny: i~_Il~.y.~n:t, kter,é na světě jSOQ .. 
~~!!~._ (K. C.: ~.2Y~.!y~-'fL.Q~_J~,!~.~~!ykem I. 62.). A nejen, že tato povahová 
v I a s t n o s t nezahránila naší národní existenci a rozvoji, ona dokonce právě v oněch 
těžkých zápasech s německou invasí a přesilou se vytvořila, takže lze ji pokládat 

za přímý produkt naší národní situace a za zbraň, kterou se národ v té 
ohtížné situaci udržuj e. 

Může se sice zdát paradoxem, ba i vnitřním odporem, že národ náš se udržel, 

maje v povaze anticipaci, spojenou s nedostatkem vytrvalosti. Ale rozpor 

ten jest jen zdánlivý: 1. Nedostatek vytrvalosti, spojený s anticipací, znamená 

pouz~ ~~ n~YLch_ql!Lti.k~l1~st~'o~~~~~~~~á ~~ak ~~.-e.E~!:~Lzll!ize:uí 
.~:~!e_._- Je tedy relativní. 2. Je-li vréhol výkonnosti, dosažený v prvém 
ohdobí akce, dosti vysoký, pak i při pozdějším, relativním sestupu s něho zůstá\f-á 
tak z.na~M~kc~ že celkový účin, resp. dosažený průměr, je skutečným 

" 

úspichem Eositiv~IJ:1. Na příklad č~Jná vliězství Ži~kóva nad přesilou nepřátel
sk~u p,.QY~:J:l~sla vojensky jméno Čechů rázem ta~ __ vysoko, že i když později váleč
nictv{České pokleslo s oné fenomenální úrov~ě,pf~~e respekt k české vojenské 

zdatnosti se udržeLJl.Q..!l_~Qlik.g~tnerací (pořekadlo: Co Čech, to hetman). 

Z toho vyplývá praktické poučení: Když typickyČěSko810v~nským rysem je 

vrchol akce v prvém ohdohí, je třeha, ahy právě tento vrchol hyl co nejvyšší 

(heslo Jungmannovo a Tyršovo: 4LI!~_.:gJdJL~IlLp:u~J;uL), takže i přes pozdější 

event. sestup hude dosaženÝ.l!spěch Pokud pak by tato vlastnost mohla 

míti následky škodlivé, jest možno účelnou výchovou k vytrvalosti ji paralysovat; 

nehoť, jak jsme viděli, n~ní to vlastno~!.:yrQ1>c::e.~.~? nýhrž vlastnost průběhem ně
kolika století dějinnou situací vypěstovaná, může tedy hýti dalším vývojem 

účelně omezena neb()Pl"~v~!!a. i toho vyplývá jeden z nejvýznamnějších hodů 
národního úkolu: národní "ý<:;~.~~~.!_vedoucí k nejvydatnějšímu využití možností, 
utajených v národní povaze. 

Anticipace je zvláště nikoli však jediným rys~m llár().d_I!i.-~:rah.l 

československé. Shledali jsme, že již před jejím vznikem hyl tu slovanský základ 

národa i povahy; na tomto základu pak průhěhem tisícileté historie budovala se 

jak anticipace, tak i složky národ_~í_-e()v~.hy. Z těchto novějších složek, jež 

v nových přistoupily k základu, přinesenému z pravlasti slovanské, se-

j sme shora vliv krajiny a vliv jiných národů, zvláště Němců. Oha ty vlivy 

půsohily s!E:~l"~lll_ s~od.~.!!!:··Vliv mírně hornatého kraj~, nedopo'llŠtějícího neko
nečných rozhledů ani nelákajícího k expansi do širých dálek, nýhrž vedoucího 

k odměřenosti, k snaze po cílech blízkých a dosažitelných, ke konkretnosti a stříz

livosti - tento vliv dosti dohře se sll().~_()ďy.~Ls vlivem nělll.e.ck,ým, vedoucím 

rozvážnosti, soustavnosti, pracovitosti, učelivosti a poslušnost't).A oba ty vlivy 

se zase ~~~«?_~RQjiIykB!!y.?~~!.pov~~e Slovan.:ůJ~~~_._:~!.~~~~, nehoť typické 

rysy rol~ictva j akožto tříd~_1!:~_~~!~r~~?_,,~~ neyýboj!!~1,.~~1.l~~~"\::~!ivll!~ těžkQ: 
pádné pQdkladem, na němž hez větších změn mohla národní povahu dále 

budovat pro;tř;-d~ě hornatá krajina i prvotní cechovně huržoasní vliv německé 
kolonisace a vůbec německé kultury. Vznikla tedy tak snadno trojí konver= 

_~====::::ť~v.:...:::a.:h~~o::.v.:.:á~, shodná s konvergencí vli"\T~"p~:y()g"l!~~_ ~!~.E!!)r,-·~vedenou n~~ 
str. 2 a n., a s rozliČ~i~}!-p~i~c!iůj.azyk()vtch~ uvedenou na str. 5. 

Tato konvergence vedla ~esílené vyhraněnosti národní povahy, a tím opět 

hyla zesílena národní odolnost ';-~d~ěkém existenČním~:ia.s;;*ruhem jejím 

je citelná jednostrannost ~<pmezenost, jež opět ukládá hudoucí národní výchově 

reformní program. i;"'_------
V tomto hodě však začíná se jevit rozdíl mezi.J~ovahou českou ~~=~d.QJ'"en= 

.~- v _ ---~---=._" .. ,,,.,,.,,'''''~ 

~kQ.E-. S,~~je z~~ vě!§khJ,,!_ajj;n;ný~h.pJ:oti:v (hor a nížin) :::~!~ec~L~~ 
rav~~_~'Slováci přicházeli méně vestjT~_s.tělkQPJldnými a solidnímiN~_!!!'ťi, zato 

~.-"_ .. ---'. ~------
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~ce ve styk s okázalými, těkavými Maďary. Tím se ~ya~!._§IQy"~p,~k~ přese 
~sech~n s~olečný základ i shodný vývoj (společnou anticipa~i) odlišila od české 
tlm, ze vhvem větších kontrastů krajinných a vlivem mad'arskéh~-~~;;d~t~í 
stala vse méně tvrd ednostrannou než česká, měkčí a středněj ší _ 
m ]!e konvergentní a více divergentní. 

Pozdější historický vývoj tyto rozdíly v některých směrech značně zesílil. Ne· r ~ 
nikavějším rozdílem stala se v~!X. stoletíče~kápositiv~~st a skio·~~k dJ:o~_ 
ně práci národní. _ ..... ~'.-'. 

6~~d~é katastrofy válečného odboje českých stavů proti Habsburkům a proti

re,fo~~ace ~ ~e~ech 154,7 a 1620, z nichž druhá zavinila neslýchaný politický a 
nabozensky utlsk a ~arodní úpadek skoro dvěstěletý, vedla národní křisitele 
č~ské v XIX. století k provádění programu JungIll.l:l:ll:noy~: vystříhat se okáza

ly ch vel~ých podniků, spojených s tak strašným risikem ~ko byl odboj 

r~!?!_~~_p:~~., a obnovovat národní život sice všestrann -~le trŠé ne

~.l~~~ě, aby nepřátelskou mocí nebyl pozorován a ~ato aby tím pevněJoi ;olid-
v·. ~'V .... ' 

neJl a SIre]1 se opíralo nesčíslné vymoženosti drobné a o nejširší vrstvy národa. 
Tento program zase konvergoval s rozmachem liberální demokracie 

západoevro ské,.a poněvadž se shodoval s demokratisací, již ~adob husit~ 

~k,fc~ "započatou a nikdy nezapomenutou, a nadto byl zesílen zničením většiny 
c~~.~~~~echty po 162.0, ujal se v praxi rychle, a roku 1848 se projeviíjako ,,-Š~m 
ob~~y r.~ov~~y nároA,:qí, přímo klasicky vyjádřený v n~vinách Havlíčk~;Ých. 
I vSlChm pozdeJší vůdcové národa, zejména zakJadate(~~TY;Š~··t;~to 
~rogram hlásali a prováděli. V XIX. století vzkříšení Čechové až na ~;p~~rné vý

Ju~ky vesk~ze ,:r~co~ali s ne~r.':~_~~ll,_~řízliyourozvahou,positivní-, nepohrdajíce 
~~:..:,_~ro~e.::.~_~~~~chu; kdykoli se této linii vymkli (povstání r. 1849, reskript 
r. ~~ a, násl~dující p~.~iv~<?posice, smetení Staročechů r. l~~!:_-p~d velkým 
hesle~ statopravním), ~y~i._~raženi k~~p~t, a ku podivu právě touto cestou vybu
dovalI nerozborné základy, o něž se v letech 1915 a násl. mohla opřítosvobozov~si .. ~. 
~ce vále~, jež sama jest opět Ptí.~!~.<!~~e s _~~h_ o p.o_~i!i yi~"I:g.!l, z ;(5 í n-;j í c í"h o 

k

od n~p~trných akcí počátečních a na nich budujícího v_~I,-:~_.úsp.ěchy 
onecne. 

,,~--"--_.-

? lov á c,i neprožili ostej ně bolestnou. zkušenost_E~.~~ec_h<?'yé_ p~_.!~.~620 a proto 
moderm demokratIsm a program drobné práce vnikal do jejich povahy velmi 

Pomalu a ~~~~arl~~ pv d ~ o o. h k V
" I K II --:--_~~. re m J eJlc nSlte ""o ár, ač byl ogc~ov~~~~~) ll~m,~~: 

no~, pnhs podlehl historisujícímu ,~E?mantismu a skvělé rhetorice i před
časným snům o i edn0!Eém Slovanstv~ a p~zděj ši vůdcové Slováků· více méně 
.~~vn~~ Přezírali ohromnou většinu lidu, přeceňovali zemanstvo aJ' inteligenci' 
ještě v posledním roce před světovou válkou, r. 1913, byl nucen demokratický 

~ik M:a; ~odža~kárat I!!arti!!§kLvůd~~že~~§;iL"!lá:r&~_=_,J?~~~~,!I~!9JJa~' 
( ovens y yzdenmk 8. srpna 19~~). Po převra:u, když v rámci republiky česko-
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lovenské se obě větve, Čechové i Slováci, spojili a když české vedení jalo se i na 

~lovensku šířit český positiyisll1:,_.uarazila tato snaha pochopitelně ~a slovenský 

romantism '~ezi ohě~a směry·d~šlo k ()~!:tm srážkám. Tyto konfliktzjso~ ~šak 
. en dosahu podružného, poněvadž, jak jsme shora viděli, základ povahy ceske 1 slo

~enské je týž, rozdíly mezi nimi byly způsobeny jen pozdějším vývojem, a tedy 
vov", vph t e 

patrně opět vývojem budou odstraněny neb aspoň $v~,E:Y_!!Y!l:.C~l~lp:rI",JLS 1. 
činitelem, jenž rozšířil rozdíly mezi povahou českou a slovenskou, byl 

režim-politický-rozdíl byrokratismu rakouského, t. j. německo-vídeň
ského, a beťárství maďarského. Státní režim rakouský vychovával v čes
kých úřednících i v části občanstva ostatního ducha ú.řední u~j~tosti dolů a ,poní

ženosti nahoru, stálý ohled na n~~~~~,!,~Y:l?-a~tiiL~I~_~tu _,~_ďP.!!.~p.egoY~J::l4l.11 ClIkev: 
Tento rakušácky"" duch dostával se při postupu národního obrození v rostoUCI 

" . k' konflikty s probuzenými vzpomínkami na slavné dějiny národní, zvláště hUSlts e, 

s národním i politickým sebevědomím, s liberalismem i demokratismem, ale po

trval z části až do yz.;~!~!!!~p:t!pliky českoslo>venské, takže v této zobecnělo heslo: 

třeba povahu českou_!Li!,!.~!_~EŠ!}t. O~dobně účinkoval režimll~~~~~f_.~~ 
Sloyáky;byl dokonce br~tálnější, jak politicky, tak národně, a v měkčí ~ méně 
uvědomělé povaze lidu slovenského E~_~€:)pil hůře a:I1:~~.~~p,~_~něj.i. Krome toho 
maďarské velikášství a feudalism snadno se roubovaly na velkomluvné roman

tickés~I():rlY,slfiy~~ké (na příklad pověstný ús~_()~::t~rál }\1~"!yáš se stal i" něk:e= 
rým Slo",ákům 1?ezmála nár«J(lJ:!Í.:ill a Slováci těmito vliv~ s~ odnarodno= 

valí nej en jazykem, ale i mentalitou. Křisitelé slovenští, když promkh k de~okr~= 
tismu, měli s těmito sklony mnohem těžší práci než křisitelé čeští,- a proto 1 v re

publice československé odmaďarisování Slováků jes: úkolem o :-noho ~e: 
snadnějším než odněmčení a odrakouštění Čechů. Ovšem 1 v tomto smeru konecny 

ú.spěch práce znárodňovací není pochybný, protože také zde jde j o. se~řesení 
~EÍ~~~:!!~J:~ních, ~~_~~~_~~h~yj~_gr.Q._!!~rQ<lpí RQva.h.y. :e~ ~ena :e 
světové válce r. 1914-1918 toto jádro se přese všecky odchylky a kohsam rozhcm 

ných skupin ukázalo ~_yJ~,iíc~_~ odboji~_~!!:~apiční}J:h tak i v odboji 
.,~-~~~">.,-,",.~-

domácím. 
* 

Rozdvojení národa československého mezi Čechy a Slováky neruší tedy podstat-
o d .:1_, v ~ '.ál' blastech nou jednotnost národa; jde tu Jen o v3:PQ!YJlZllfL1YP-yJ_eK10n -Dl. o 

obou těch typů lze pak pozorovat alší dělení národa v podružné varianty. 

Tyto regionální podvarianty bývají nejčastěji zkoumány jen s hlediska 1~~!ko
vého a folkloristického, ale kromě objektivních znaků regionálních podvanant, 
jako j"~-~~"lid~~é kroje, stavby, ozdoby atd., dlužno si všímat i znaků subjektiv

ních totiž svérázně zbarveného myšlení, cítění i chtění jednotlivých typů re-
, e e V 

gionálních. Obecně jsou známy na příklad ~~ __ !!_~gbloJ1Wost_J:ll:~~!!" nalvne 
ležérní klidnost_ Hanáků, smělá nepodg?Jl1ostDetvanců atd. Tato populární 

"..:;;,~-'~~=~--

18 
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pozorování věda budoucnosti prohloubí a doplní v ú I 
h '" cl"· pnou soustavu nodv . 

P,o~~~,Y-_lliU".9~_m. Dnes možno z nich b v v k -- - ~~ " . . ..r,~._~ ar~t 
kter' " ezpecne onstatovat Jen Jednotlivé t 

Ž
e se projevily zvláště určitě a trvale Na příklad k I v Š ypy, 

ižka, Chelčický i J'iní představitele' na'h' v k '" dO o nost, ze títný, Hus, 
ozens o-naro ního h t' XIV 

století pocházeli z iižních Čech a vl' v," nu I v . a XV. 
, ".,.----- _.L __ ~ ___ ~_ me 1 urclte yovahové rvsv (hl b 

daJnost přímou dO I d ... ~~~ .. " --=,J._:.,; ou avost, nepod. 
, us e no st, nepnstupnost) společné a'" d h V 

rodáci z kraje toho projevili r~vněž takové r-y' sy trVeb-'a' ve:
e 

1 ~ ode probuzení 
k ' B'" ..... 'J.orme mo erní ( , 

ove rez~!la a Bílek, husitsk uv"d vI" . ,;., ....... mystI-
.-.. "-... - ... -".~= .. =-,- y e ome y maIll' hloub'" I 

I v k ,·;.v····· .. - avy SpIS ov t H 
ece ,nOVInar Havlíček atd) t k I ' o a~ •... 0 .. 
"h v·· .. ... • - a o o nost Je dukazem určitě vyhra v "'h 
Jl oceského, kontrastujícího s ovrchně'ším. v,,, • V'v, nene o typu 
k "'m (Němcová . p,'-:-......... J. ,ale ~~~ve~l:"eJsl~ .. ~E~m severočes_ 
~. , F. L. }i~, JIrasek RaIS) i s "''' dO 1 d" . ----... -.. ---~ 

, v -~ -,.~,=. __ ... _ .... .1. •. __ mene us e nym zato knut .. 
orgamsacním kompromisům způsobile'ším v v ..' nym 
z Poděhr d J )., J typem stredoceskym (Rokycana, Jiří 

a, ungmann, z~Jmena pražským. 
N a Moravě hlavní kontrasty h .. , .. d ... d 
řečí (Hanáci, zámožní . .. pova v ov~ ~su ~padají skoro v jedno S rozdíly nám 

-=. ,klldm a mekcl s Jedne chud'" d'" H ... d h" ) , Sl a tVl' Sl oraCI a Val v' 

S ru e strany . SLo_y~_~i mor~yští neliŠÍ se _ kromě uved'h d=:l----~--·-=I'. aSI 
režimů k k" ,..---.=-_ .. =- ene o roz 1 u po ltlckých 

ra ous eho a maďarského - povahou říliš od Sl .. o .. .. 

ska kteří se d ''I' d . v.. -~.:....P- o,:aku z hy,:,~leho:Uh~!"-
má{o věd k e I :, ,,013:1 cetne podvarIanty dialektické i povahové, dosud pra-

ec y roztndene po stránce mentality. Podobně t ... v '. 

Bezručově došel skvěl' 'd I' d v .. --.IP sle2í§_~, Jenz vpoesll 
", '''y e 1 ea Isace, posu ceka na zevruhnv rozhol' vědeck" 

V celku lze rlel JIZ d v .. d'" .. - ___ .~_._ďJ._...... y. 
t d t' h h .. nes, ze n~ro m povaha československá je dosti výrazná a při 
om os 1 o ata na podvarIant h . hl d' 

a sociologickéh . ~ ... y: a y se 1 s e lska sociálně-psychologického 
o meZI o~tatmmI narody slovanskými i vůb ' . 

sentovala jako význačný a důležitý typ kulturního lidst ec evropskyml repre-
va, 

E. CHALUPNÝ 

LITERATURA: Tato stať je stručným přehledem m šlenek b v , 

povaha československá. 1907 4 d" 1935 T'v N' Y , o sazenych v pracích: E. Chalupný: Národní 
v \--......:........: vy aru. . yz: arodnli'ovah .oh v k' 1926 Z" , 

dluzno uvésti zejména spisy: T G M . k' eV k' -'7-~~~1!~~~ a. r-' Jmych prací toho oboru 
...,._ .. ,-"--(!$~. es a otazka 1895 Jo JI, I č, k N v' 10 

naší národní společnosti. 1881; Má svépo;o~-i93:l.T-~--:', . , v '§~,-" __ ~~_I!...:.!!g, 098 a násl. Zrcadlo 
Příspěvek k psychologii českého lid~1·9-·0··~7~·J':" x~ h!-=Ye . .t:qlet~Ceskoslovenské republiky. 1922. Jos. Karásek: 

, . • • Ln 1Y.la en: Knížka o č k' h k . JacI Jsme. 1924. • .... -.,-~"~~ es em c ara teru. 1924. Ferd. Peroutka: 

Význam fysické povahy českoslovensl~ého 
národa pro ideu jeho státu: 

Staří cestovatelé připisovali mimoevropským plemenům vedle nápadných znaků 

tělesných též určité duševní vlastnosti. Tak činil také ~. Li,l1Jlé(l735), zakladatel 

přírodovědecké systematiky, stručně, ale výstižně při líčení svých č~.Y:ř.pkm~n 

lidských. V Evropě pak, jejíž obyvatelstvo se shrnovalo pod jednotné bílé .či 

ka~i:~zské plémě, přiznávali filosofové a přírodopisci XVIII.~toletí - jako 

M~~t~;q~i;~~"-Ir;iffon, Blumenhach, Kant a j. - jejlIl()!J!~Ý!Il: ... I,!árodůmr:t!~RQ!l 
duševJJ:.Í..ltQVahn. Z té doby pochází též charakteristika českého lidu, kterou nám 

zachoval J os. Ant. r.Y!!f~Ri~ggex~-2.4} v svém "Statis:~t~i:.c:.:k::.:é:~m;:::~:::.:,_c:::;;-"::J:.;:;.~;".;;::_.'=-"'''-'' 
Když se ~ p~Čitk;mc"XIX. století došlo k poznání, že se ohyvatelstvo evropské 

skládá z 1?:~~.(}]:i~.l:l_.pl~~en, která jsou v jednotlivých národech v různém poměru 

pomíšena, hyly psy~h~~~.:_~~.~íly:~árodů připisovány určitým složkám pleIl1©JJ.ným, 
ba takto vysvětlovány i děje a osudy celých národů. Podnět k tomu dal zvláště 

hrahě J. A. GohiIle_~~~ svým spisem ,,0 nerovnos~ili,Q.~~~!!J>I~~'_a8~5::-18~9), 
při čemž připisoval jednotlivým plemenům různou cenu pro vyhudování civilisace 

a vysvětloval zánik států a národů nevhodný:IJ:l:p.QJ:rlíšepJ:m . 
. _.- ... ~~ -- -- .- -- -- .~ 

V zásadě nelze pochyhovati ani o souvislosti duševní a tělesné povahy, ani o roz-

dílech plemen ~ národů v ohou směrech. Stačí proti sohě p()stayjt:iAggtič~!t~ 

a Itala, jak to již učinil 1\!o,~!~~'ll1i~_l!, ahy to hylo patrné. Individuálně jeví se 

ovšem z~l:lč!':~:t'()!?;l!lJUlit.pst, ale cele~ vzniká tl:llt_() komp~nť)I:lta, v níž se uplatňují 
huď všechny složky souhrnně neho převládající většina, aneho jednotliv(;L~Yláště 

1) 

Národ nerozhoduje ostatně o svém osudu jedině sám; do jeho snah a tužeh zasa

hují často ~L~~'?:!:l!lě ze:Y!lJ_yjiyY. Také dochází k č~~?vým změná:lll:j~kypr{!.: 
středí, tak i v lidu, Dnešní Římané nej sou Římany starověku, dnešní 

Němci Tacitovými Germány, ani Nestoro'imi Sl().y~~'y; všude se dálo křížení 

S,..?~~íll!~en~ a všude se ~~~~ __ ~!:rotní pom_~~d _~~~adů. Proto jest 
dnes nesnadno při líčení filosofie dějin národa náležitě oceňovati faktor zajisté 

důležitý, totiž vlki~1!9- f':~§ické.::p::<>y~~y~ Jen úryvkovitě se to může státi, a to 
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dvojím způsobem: jednak odhadováním vlivu tělesné a duševní povahy lidu, 

tudíž masy obyvatelstva, v jednotlivých význačněj šÍch obdobích dějinných, jednak 

v.J:~li~_~~}J~~~~~d~!J.o--__ -y~<!.(?*",~~yo~~_~~~~ Tyto dvoje vlivy - masy 
tl vůdců - střídají se také v dějinách československých. 
Složení československého národa se účastní - podobně jak jest tomu u obyva

telstva střední Evropy vůbec - rů~p:~P!~!y~p!~~~!!!lé tak, že podklad tvoří 
alpinská rasa (asi s 33%.) s rasou ~dii1árskouii-~(ili;;dní či' baltickou (po 25%), 
kdežto plémě severní či nordické jest dnes~jen asi v 5,-10%, středomořské (medi

terranní) jen nepatrně zastoupeno. Připisují-li se jednotlivým rasám povšechně 
některé významné vlastnosti duševní, tak alpinské pracovitost a dobrosrdečnost, 

ale též houževnatost, baltické náboženské hloubání a sentimentalita, dinárské 

podnikavost, nordické výbojnost, mediterranní ohnivé zanícení atd., možno v je, 
'1'A·. ' 

jich smíšení spatřovati šťastnou kombinaci ve prospěch celku a kulturního po~ 

kroku vůbec, a naopak vhodný prost~edek k potlačení chyb, které se vytýkají 

jednotlivým plemenům, jako tvrdohlavost, pasivní trpnost, hrubost, náruživost 

atd. Jen kombinací různých vlastností dovedeme si vysvětliti dušev:ní povahu 

československého národa, jak se nám jeví v odporu franské pfesile za dohy 

knížecí, v dobách husitského hnutí, v dohě pohělohorského útisku, v dohě národ

ního ohrození atd. až i v dohě světové války a odhoje. 

P~.ocentuální zastoupení je!!notl~y,ich složek jak hylo výše naznačeno, 
. '" - w 

jest ovšem místněp<měkud odlišné, a to nejen v celých zemích, ale} krajově, čímž 
se vysvětluje jisté míry, t.j. nehledě k různým životním poměrům, také různost 

duševní povahy jednotlivých kmenů československých. Tak prozrazuje převaha 

temné komplexe (temných vlasů a hnědých očí), jakož i vyšší postavy v středních 

Čechách, v střední Moravě a v západním Slovensku, že zde vedle ~-pinskéh..o ele

mentujsou silněji zastoupeni též r~~~~~i; naproti tomu možno v severních Čechách 
(a to i v později kolonisovaných a poněmčených okresech pohraničních), podobně 

na severní Mor,avě a v severním Slovensku z převahy s~ětl~J~Q.!!I:pl~ (světlých 

očí a vlasů) a z menšího vzrůstu souditi na značnější p~im~~~~L~ý~I!Q9:ní či h~ltické 

E~~Y' Jde tu o starodávné rozdíly k~~jinn§ __ ~L~In~ové, nehoť úrodné ohlasti, obý·, 
vané dnes lidem temné komplexe hyly již z,~. předhistorický~_I!.Q~h_9J)S_<!~~~y lidem 
tq.b..o't,Q .. t:y:plly. částečně pocházejícím ~jiJJ,l.l, částečně ze západu. Ohlasti ty ne
zůstaly nikdy liduprázdné a se zhytkem staršího ohyvatelstva se smísili příchozí 

Slované, kdežto ostatní kraje hyly zalidněny vůhec teprve příchodem Slovanů 
světlé komplexe. \/ /< 

~r~jinné r~4fur.:.p]emeWlé nemají dne~ ~k6 sou,čin1lQ.sti celku žádného vý
znamu, ale měly jej patrně v....R!vní~_ áo1L~h historických. Srovnáme-li totiž 

rozšíření temné komplexe a vyššího vzrůstu s rozložením če~~m~~*v ~J. 
století, jak je líčí§~~" seznáme, že tato úrodná území hyla zahrána kmeny 

Č~9Jl].La,Zli~ů, které - jsouce smíšeny se starším ohyvatelstvem - si podrobo-

val sousední kmeny v méně výhodném prostředí, až se konečně podařilo prvému 
y v d vd Y ." v v k 1 kP k ovládnouti celou zemi. Nálezy v hrobech ovsem osve cu]l, ze ce~ os ovens e m~: 

ny ač záhy plemenně smíšené, v ~;lo!>_ěJ:~J1Í~_~cí sLjeětě z velké část!~l:t~~C!~~!y~~l~J 
no;dický~~yP. Jest však pozoruhódné, že se tato plemenná složka hěhem několIka 
st~letí postupně~_~~!lšovala až téměř k úplnému záI1,Íku, a to u ohyvatelstva 
střední E-:;~~py-';ůhec, aniž hy bylo možno jejímu úbytku připisovati zvláštního 

v "'znamu pro další vývoj dějinný, ať politický, ať kulturní. Také mohutné hnutí 

c~onárodní, význačné pro dějiny česk~slovenské, j~~~~~~itství, možno - pokud 
jde o geografické rozšíření - spíše spojovati s rozložením lidu temné komplexe 

neho alespoň silně smíšeného. 
N a duševní život národa půsohily však ohčas zhouhně různé fysické vlivy, jako 

útrapy a námahy válečné, mory a i psychické epide:rnie (tarantismus). ~pa~e~ 
po bitvě hělohorské a třicetileté válce nutno pak vysvětliti ne pouze psychICkyml 

faktory, nýhrž též c~!~?:v:ou fysickou vY~~l'paností Ji,du. 
Do hěhu politických a kulturních událostí národa zasahují - jak naznačeno -
mocně indj,yidlJJllityjeho vŮ~5~.fI,,~:knížat a i žen. Jest pak zajímavé sledo
vati, ja]rdai~ce l~~-či~~ost jednotlivých osoh historických uvésti v soulad s jejich 

fysickou povahou. Žel, že s tou jsme namnoze velmi nedostatečně oheznámeni, 

a to ne pouze pro dohy starší, ale i za časů nověj šícho 
Přemyslovců hyl původně patrně. nordického, třehaže již podle pověsti 

sfiatkem Libuše s PřeInysl~E! ze Stadic jsou naznačeny s~I~y_Iidu temné}~?rnple~e 
v středních Č~chách s Lemuzi světlého typu. Parléřova socha knížete Václava 

svatého předsta~uje idealiSo-v~ný, ale správný ~rE.nordický. Vysoký vzrůst, který 
se opětně chválí u Přemyslovců, zvláště uJ:~řetislayal:ljeho...p_ětis~nů, jest ovšem 

připisovati jak nordickému, tak dinárskému typu. Skutečně nastalo záhy 

pomíšení plemenných znaků, především s domácím lidem. ~.p.ytihněvův "čer~ 
černn~L!lež~itla", který Kosmas uvádí patrně na rozdíl od osob~ího ~yp~ 

jiných Přemyslovců, poukazuje nejspíše na dědictví háh~,_ krásne ~o7l~ne, 
(dinárského typu?), kterou si 2ldřich Eřive~L~Jid:unahrad. Že takové smíšení 
nehylo na újmu knížecího rodu, dokazuje, že "s Bř_~!!~lav:eID, bujarým dítětem 
lásky z nemanželského, teprve p_ozq~jiJ~gitimovaného spojení ž.enatého QJd,řicha 
s vdanou Boženou, vstupuje na český trůn p'anov~, kt_~!.í~Qtví:r.á .. nOVQu d9hu 

v dějinách č;-~kých a zakládá trvalé tradice Pl'_o~pěšnépolitikyče.ské" (V. No-
o:~o~. ~._,,< •. ~ •• _.",'""'" m_" _.-'---""~ -

Záhy došlo k přimíšení německé,poz<iěji ipglské a uherské,~~~~~' dokonce nepřímo 
i krve řecké ~_eJ;~-;aloa~~j.ské,2) a tím k přimíšení znaků a vlastností různých 
plemen." P~d~hně pestrá jeví se nám také duševn~pov3:4~ __ ~řemyslovců. U většiny 
se projevuje bojovná snaha po rozšíření moci, i panovačnost až ukrutnost,~xla.il1;
~9.sti,k!~r_~_se r~~~or4~!~!l:l"a.su, ale vve~le toho i; kl~dná ~~zvaha: 
smysl pro hospodá.řský rozvoj země, pro vědy a umem. To platI predevslm take 
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p:o hrdinného Přemx~I~:U., který podle německého· letopisce (Chron. Colmar) 

hyl "krásný, harvy ~ě~.,P~~!§l.:yy~~~~říliŠyysoké, prsou mohutných a velkých 
úst", tedy spíše typu ,,*.~ns~_o-d~nárské,!Io; při tom hyl "statečný, moudrý a vý
mluvností nad učence vynikající". 3) 

Ovšem nerozhodovaly vždy toliko vlastnosti plemenné, nýhrž někdy půsohily 
rúšivě zd~.<!~J:J.é .. 1!©ho-Ziska!léyli.YL chorohné, jako u V á~!~:""ét I!~, jinak zajisté 

~r~ik~j~~~~o.pan~cv-.~~~· Václav II. hyl prý "podivuhodné a něžné krásy", ale již 
ako~!!~.Il~.p.~YIl~4Q~d:r.ayí a chorohné c!i.~posice:n~l'Y9yé, jttk o tom svědčil jeho 

známý odpor proti kočkám, hrůza před houřkou, záliba v hromadném pojídání 

nezralých plodů i v dospělém věku atd. "Snad možno tu tušiti stopy dědičného 
založení, význačného pro staré, vznešené rody, ~§~i.~!v~p~~~la.Y!ll., který trpěl 
rovněž nepřemožitelnou \(:H()§y!!k:n:t~!Lp!'.9.!L~y.uku :lvonů a nemohl spát, cítil-li 

blíže Možná, že Václav II. připomínal i v lecče~iji~ém tohot~ s;éh~ 
děda, o němž víme, ž~ si ~.~!áru libov.al v samot~řstvj ... Jisté jest, že současníci 
ve všem neporozuměli panovníkovi, který vedl těžké války, ač nebojovný, miloval 

lesk dvorský, ale byl zároveň z1?ožností téměř mnichem, který se nořil v učené 
úvahy a vedl ~iv()t~edaYÝ, ale šířil syou :ří~i do bezD:l~z1Jé délky"'J . . Šusta). 
Od doby Lucemburků máme poněkud spolehlivější pomůcky k posuzování tělesné 
povahy jednotlivých osob historických. Ačkoliv umělecká díla oné doby bývají 

jeĚtě vyznačena konvencionální styHsací, nelze poprsím v triforiu chrámu sv. Víta 

v Praze úplně upírati realistického podání, ani současným podobiznám správnosti 

v naznačení barev vlasů k tomu přistupují částečně podrobnější popisy 
a vyšetřování tělesnýchp(),.;~~.tét!~_ů. 

Eliš~~? "z!~p:ilá,.~~~~~ fře?l:y~lovna" (J. Šusta), přenesla valnou část tělesných 
a duševních vlastností - p~edností i c4y:b - sV':t~~"pře~~ů na rodlllcemburský. 
Sama bývá líčena jako vášnivá a náladová žena. Podle jejího poprsí 
v triforiu chrámu svatovítském nelze s přesností rozpoznati určitou plemennou 

příslušnost ani posouditi, kolik a které znaky zachovala po své m,at~~~ r~kQJ!~1~é 
~i~~ a po_~!~~ě, ullersk~ . .Mru:ii. Také nemáme podrobné znalosti o fysické 

povaze ~~~burskéh~, jehož r~i~~()s_'L.a v~Ječné ~anícení j~p.řisIQyečné. 
Můžeme-li mu však podle poprsí v svatovítském triforiu připsati alespoň částečně 
tYE_nordlc~ nepodobají se mu podle téhož pramene jeho synové Karel IV. 
JÁln.._Ji.~il~~Lc~h,~kteří se liší od něho širším ohličejem, široký~:~t~PÝ;"~~~~-;-~·vel-
kými ústy. ,< 

Karel IV. byl podle zprávy současníka l\fa,t,~ygl~n!ho "P0f§1;!!yyprostř.ední, ha 

m~ttRQQJ!l .. JY~:tllC3_*, 1?ř~hrblf, s krkem a obličejem stlačeným dopředu, ne nad

měrně, ~~~:ni~~; obličej široký, č~t~, ... y.~Jiké,tvál~~,§!!!l~jiYYČ:!lJyající,yous 
č~hlava,~:g,!l-p!~dJysá". Prohlídkou jeho ostatků'bylo možno zjistiti, že menší 

postava hyla způsobena skutečně jen "přihrhlý~~' drženímp_~!.eř..e, kdežto ve 
skutečnosti - podle dlouhých kostík;;nČ~tT~~;ýci - byla vysoká (173-176 cm). 

Hlava byla krátkolehá, se silněji vystupujícími oblouky jařmovými, s vysokými 

očnicemi a širším nosem. Na zachovalých obrazech jest vlas podán temnohnědý 

(téměř černý), vous hnědý a oči hnědé (J. Matiegka). Celkem možno tudíž souditi 

na typ alpin~:,~in~J'_ský a hez zvláštních znaků nordických, tudíž na typ zděděný 
spíše -~-přeslici. 

Tento typ možno pak dohře uvésti ve spojení s duševní povahou Karlovou, jak 

nám líčí dějiny politické a kulturní, t. j. s ~~!~~C.~~l!: __ p.~~~ír_a.vo_stí'!~:lIlysleIn-ErQ 
hospodářství, láskou, k vědě a umě!!Í, ale též s rozhodností a statečností, kde jich 
bylo tieha, h.e:z ;~ro~vá~~~·Yýi;j;;~sti. ,.. . -.. ..-

Souhlasí se zákony dědičnosti a s obecnými zkušenostmi, že se .t~!.e~~,~_~2:~aky 

a duševní schopnosti projevují ~m~.(),.;~_:"t~~:t;_~~j!V t~.e!!_g~~eraci, když Karel IV. 
"d~€:lu Václavovi II. se p~k v mnohém podobal. Jako on sahal ke zhrani jenom, 
když viděl nezbytí, a lišil se tak od otce, jenž byl ve svém živlu na vojenské 

výpravě" (O. Odložilík). 

Že se mu i~l1o sy.Il():""~,~ hratři Václav ly. a Zikl!lJlll(). !Ilálo podohaH,jak po stránce 
tělesné tak i duševní, vysvětluje se částečně r~zdílyjejich mate~. Anna Svidnická 
byla dcerou ~,eR1arda slezského a Markety, dce~yVi;di-si~;aLokietka; byla vy

chována na dvoře Ludvíka, krále uherského, který byl jejím bratrancem. Alžhěta 

Pomořanská hyla pak dcerou Boguslava ze Stargradu a Alžběty, dcery polského 

krále Kazimíra. Srovnáním obou poprsí v triforiu svatovítském a zvláště kostro

vých p.ozůstat_~~:pQ!l, kráJoven se dokládá j ejich r~.~n~..E~~m~~Il~ příslušnos~: 
Anna Svidnická byla podle kostry jí připsané ~~Il_š~_LgE~~~!l~ostavy (a~i -154 cm), 
kulaté lebky, ohličej e oválného s kratším, ši~ším nosem, t. j. většinou asi alpin

ského typu. 

Naproti tomu byla ~li_~~~_~~m~!an~~~ P0!3:t.a,y.y.yysoké (168 cm), masivní kostry 
(byla pově~tná svou silou), podélní (mesocefální) lehky, podélného obličeje s del

ším, úzkým nosem, zkrátka!IPu nordickéhoLPo ní byl rX~ilvý císař ZikJ1l11nd, 
můžeme-li spoléhati na podobiznu Alh. Dure!a v germánském museu norimberm 

ském, kdežto ;Y~~JayJY~děd~JLětší .n:di~J~~e_sIléznakyc~otce. 
V době husitské a utrakvistické vystupují na jeviště v čele mas jednotliví zástupci 

a vůdcové lidu různých povah a patrně i různého tělesného typu. Náhoženské 

uvažování a zanícení přechází od jednotlivců rychle na široké vrstvy, houževna

tost při ohraně přesvědčení, i zbraní, jest vlastností všeobecnou. O !!~~~~~"yz~.: 
ziení. nevíme ni~eho2 o Žižkově málo. 

c •• 

Pokud lze věřiti kancionálům a skoupým zprávám, byl slavný vojevůdce nevelké 

postavy a temné komplexe, tudíž asi alpinského neho smíšeného typu. Harclt 

(Magnum oecum. Constant. concilium z T. 1698) vyohrazuje ~!.~kO.R~,.~~2!t.~<! 

a JJ!.J!&1!Q.kycanu jako t~LQjnárill, te!!lI!~~pigme1J~.ta,~e, s orJičÍm nosem a před
stávající hrad ou, ale tyto jako i jiné podobizny z pozdějších doh jsou OVŠJ2Jll.málo 

důvěry.!!g9-.1lé . 
r~··'-····· 
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Máme jen ne4,~k~~!l1~_p~HI~izny ~~!~.Q_z_Pod~J:>~ad, ale výstiž~~_~,~rlíč~ní~~á.,š~ 
Syhia: "Muž postavy k;itké~"těI~ čtverhranného, hílé pleti, jiskřivých očí, mravů 
'_~L-"="~" ______ 

líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak spravedlivý a šlech~tný"; svědčí o jeho 

příslušnosti k 3lpinskémutypu, a tojak po stránce duševní, taktěI~~né. To dotvr
zuje také vyšetřování jeho pozůstatků, uložených v královské hrobce svatovítské: 

Postava PQg.P!.Qst~,~c:!.!lJJL~~,=!~fi_~1!!), ~ebka kuhltá, b~achycefální (index 89,77), 
obličej široký, při tom dosti vysoký, se zakulaceně čtyřhrannými očnicemi a s no

sem spíše vyšším, úzkým. 

Bylo by vděčným úkolem, aby se podrobněji podle archivů a soukromých obrazá· 

ren sledovalo Pl~IJ:l~!l,~~,_~~íš~~"če~,~g...!~~lec!ttic~jch, které v době utrakvis
tické a později' až do nejnovější doby zasahovaly do osudů národa a zasloužily se 

o jeho kulturní povznesení. 

Již z památek snadno dostupných, na pře ze shírky Balzerových rytin lze zjistiti, 

že byly a jsou z~ačně smíše~r, takže též mezi nimi se pozorují zástupci všech 
plemen a složek národa. Albrecht z Valdštejna, který z pozdějších si dohyl světo

vého jména, ale ve,Ql~YóJ;p,šký'~hď;-~h~p:ll.~~ti- jevil zIHlmenité vlastnosti hospo

dářsk{,,~,,~imo,~~~~ý,s.II:ly~!,p,~~umění a věd1:l, hyl podle současných podobizen 
a podle vyšetření kostry vysoké P()stl:!:!L (171-172 cm), podlouhlého obličeje 
s vysokým čelem a s dlouhým, rovným nosem, temnohnědých očí a hnědého 

vlasu, t. j. tlPlldinárského Matiegka a J, Malý). 
Podobně se setkáváme s různými tvářemi a postavami, ale s převahou alpinského, 

dinárského a haltického typu, když přehlížíme podohizny mužů, kteří v dohě útisku 

československého národa šířili jeho jméno v cizině, jako.J._~. K,ol1!.e!!.ského, alpino

dinárského typu (J. Matiegka, A. J. van d. Broek a St. Sochor), Václava HoHara, 

halticko-alpinského typu aj. 

A tak jest tomu v dohě znovuvzkříšení národa a konečného opětného dosažení 

jeho svohody. Stačí prohlížeti tváře v almanachu České Akademie věd a umění 
a atlasy hrdinů a duševních vůdců v hoji o státní samostatnost. 

Muži, kteří v zahraniČÍ pracovali a hojovali pro vlast, stejně jako ti, kteří doma 

s nasazením života hájili práv národa, skládají se ze zástupců všech plemen

ných složek, jež tvoří národ, a to asi v poměru, v jakém jsou tyto zastoupeny 
v celku. 

Povšechně lze ovšem 'také v dějinách československých jako v dějinách jiných 

národů, i velkých, pozorovati občasné střídání v postupu i ústupu, jakési vlno
bití dějů. 

Nejde tu o periodicitu, založenou na střídání ohdohí určité délky (200 neho 

300 let), jak to některými autory hylo vykládáno a vysvětIováno~~!to ohdoha. 

!_~~~~_~j_~'!~L~ýhrž jest to způsoheno částečně dočasným napětím a naopak 
vyčerpáváním sil národa, a to zajisté do jisté míry v závislosti od dočasného tělesa, 

ného stavu národa, aneh od vystoupení neho naopak nedostatku vhodných vůdců .. 

V celku možno fysické povaze československého národa, t. j. určité~~m sl~že~ 

Plemenny~ch prvků a společnému neho střídavému jejich zásahu prlpsatl vy-
z' dl VP d ., , h 
znam pro jeho dějiny a pro vytváření a pojímání ideje jeho státu po e strl a]lCIC 

poměrů zevních, třehaže nelze to doložiti důsledně. 
J. MATIEG-KA 

POZNÁMKY: 1) Při oceňování dějin náro da nesmíme ovšem přeceňovati význam prohlému o f~sické p~vaze ple

men. Nehoť _ nehledě k tomu, že se roztřídění plemen ,~~g,~i!tJ~4~o.!.~ různÝ:I!lLa:9,tory.- JSou ~.ase ~n~lo8: 
, h . tVl ym' i znaky a duševními vlastnostmi dosud velmi nedokonalé; tím více Jsme v nejlstote, Jde-li 

o vztazlc meZI e esn . ' ,~'~ ._,_. vl' h acích lidu a i nikaiících 
d . 1 'v 'zachovaly Jen. v .. e .. lml.neunlne dQk.ladI o te esJ:J}"c ZlL ._-~.",.,'YY,_".:.L. o ávnou mmu ost, Z roz se nam ~'.'" ... , .. , ..... :J;: ...... ,.- , .. ",--.... '-- .,' k 

<·"d'" ""'t"'l;'-;-'='D'''~'a; le učí nás denní zkušenost, že souvislost mezi tělesnými a duševními vlastnostmln~!llg~Iletlc. y 
~ no lVCU. V' ., v , ak k ' o dn v 

"-'l-·-v-'-'-'~h ' V' tl t' .8 'šenírůzn.y'chtypůnolíseksoheneJenrozmarote telesnezn y, t.erepuvo e neroz ucna; ne ot pn s a e em ID.! ......... .. &;: ... ,J:: v ,. pvo 
k sohě nenMežely, jako sv~tléO:či at€}IIl,:Ilé:v:1asy, ale též rů~,~§_yJas!:IlQ~lid:u~~v:I:lÍ s různý~i znaky,t~lesny~. r~ 
t . , ilete'm křížení typů nastala tím způsobem dalekosáhlá výměna znaku a vlastnosti. - !ake JSou nektere 
ISlC . 'I VP di k"b lť k' 

znaky, zachované ~ starých písemnostech, dy!>j~~)'~l!!..é;_;na pře světlá komplexe na eZl nor cel a IC e rase: 

k
, o di kP . dinárské atd _ Při povšechném posudku nesmí se pak jedna duševní vlastnost OprotI 

vyso y vzrust nor cel • rub' . h 
druhé přeceňovati neho podceňovati. Chválí-li se na jednom ple~enijehov podnik~vo~~" na d

v 
em Je o praco-

't st na třetím jeho umělecké nadání atd., vede zajisté jen soucmnost vsech k ne]vyssl mete. 
Vl o , , v lL pv 1 II ( tk Václava II.) hyla vnJlčkou uhers~ého kr~~.!l~b:J:Y·, 
2) ~rásn~~!a2..~ha ma~~~~~......!e~~~~-v--.----;--: '~:''-'''''';''';,:""""""ú'''-' "--.. ,'-- .... ~ .. , 
který měl za manželku Marii, dceru .'!heodora_!=.~1i: .. aris~, ()íS~I'l,~~Jske~() y'MaJe Asu. . v, 
S} Fr. Palacký (Dějin~rod~ého) připojuje k tomuto líčení poznámku: "Pector~ ~agno, ore a~plo znaCl 

d h h h 'f sickou povahu" Ale tím se nemění ničehož na charakterIstIce plemenne. Z e ezpoc y y mravru, ne y . 

LITERATURA: J. Matiegka: Fys. anthropologie ohyv. v ČSR. Čsl. vlasti;ěda, Snnx,~. Janda. Praha. II. sv. 
_ TýŽ: Dějiny prohlému o rovnocennosti nebo nerovnocennosti evr. plemen. y SpISU "Rovnocennos~ evr. 

I P v K TI'7. Č Akad 1934 -Ty'ž· Tělesné pozůstatky čes. králů. C.Akad.1932.-J.Mauegka, p emen". Ol'. • w e~gfl,er.. . . . , 
A. J. van d. Bmek a St. Sochor: Zpráva o výsledku pátrání po hrohě J. A. Komenskeh~. Č:~ad: 1933._-: 
_ J. Matiegka a J. Malý: Těl. povaha Albr. Z Valdštejna. Č. Akad. 1934. - V. No~otny: DeJmy. CsI. vla"tl

věda IV. sv. _ O. Odložilík: Dějiny. Ih. sv. IV. - J. Šusta: Dvě knihy čes. dějin. C. Akad. 1917. 
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Národnostní otázka v dějinném vývoji 

Je málo pochybností, že slovanské kmeny" ktere" .. , V VI t I t' '_1 k ,. , ".-. s o e 1 zauJai.y ú ' 

a t::a s~_:t~a_ zákla~e~ Č."s~ého státu, hyly jeho hlavními a jedinými ohy:::;; 
, poca ecll.l orgamsacm dílo, stmelující tyto kmeny ve státn' "cl VI' 

zIch po 'k o pvo 1 naro ,neme o Cl-
mocm u. rrrozené hranice určené horsk" . , v" v k' ,. ymI pasmy, nemohly ovšem 

~zavrIt ces e země proti sousedství, které bylo tvořeno německ"· v· 

J
en 'mi' f ymI zememI, spo-

y. nejprve ve ranckou, pak římsko-německou říš· Ob . 1 v "1 .v" h . 1. yvate stvo techto zemí 
vysp .. e eJsI ospodářsky a kulturně a přijavší už v VIII. století v'" k V 

, k ' 
dostavalo d V. , IrU restans ou 

v h d ' se o prIrozeneho styku s obyvatelstvem českých zemÍ. N ebvlv t . ' 
prec o ne v I 'ko Č .. ,_ .. L~:.I,.. o Jen 

a remes m u. eska knížata d V

" k'l" ~ 
styky s německy'mi vl d V' I' _'I" ' poz eJl ra ove, udržovali 

a arl a povo aVai.1 na své dvor n v kP d v 845 bylo v Řez v k
V 

v .; .•.•.....•.. _- •...• ~y __ ._~1!1~c e.. vorany; roku 
.,.. . . ne po rteno 14 českých pánů a tato údál b l·_~-~····~:· .. 
styků duchOvních" které nabyly velikého rozsahu z' _ ost y a p~catkem zlvych 

b k
"'1...- h.· " .~Jmena po smrtI representanta 

~Z.J!ill§, .. ~1.J.U omska krest' t" M d"· ... .... .............. . , ..... _ ..... _. __ .. _ .. _. ____ ans Vl eto e1e a po 'd v"" lk chovní d v.. V" ~._-~._~ .. J.- ... pa ll.:r:l~~ ve. omoravské. Du-
, vorane, pozde]l pak remeslníci ah' . .. .. ~ .. _ .... ~~~ 

h 
.. v ormCI, povolavaní aby 'h 1

0 

ospodarskému rozkvětu v k" h ' ' poma a 1 

a bohatství, stali se v česk:: ~:těz::-~:d::d:~í:~as:ní t~u ... houv~o lepší existenci 

'?t~~ !ak~ nositel duchovního a hospodářského pokro::~;: ;~~ ~;~~' k~~ tu hlyl 
tI ~,h}é!echto cizích německých živlů h I _ .' _ . a . sto 0-
j ednak v měste~h kter :-:_-_ .. __ . __ ._y_~~l1sta.v:ny.~.Pr()~1...l\:él_YY_i koncentroval se 
._~ .. ___ .~ , a sam budoval anebo spolubudoval J. ednak v h . v ,. h 
obvodech ., o ' ~ po ranWflW .. ~___ ,zauJImaJe tu dosud slabě ob dl ,.." .::';':"._-~----~ 
kompa,ktní německé sku . v y e~a uzeml a vytvareJe tu více méně 
. i~ --s~~--.-v-____ ~.!n~. Toto nemecke obyvatelstvo bylo nadáno rivile-
g=,o,.: elo tOtlZ udrzovatl své zvyky a mI o. ;' ,- _."_.;;~~,,1~ .. 

. _". __ . .=,,,, .. _..-.-. • UVItI svym jazl':vkem p d t '" v poměru k d "" v" -.----.--~.~.-----.. ~=--:..I .. ----' re s aVUJlC 

J 

. o~aclmu ceskemu obyvatelstvu cizozemce. . . 
e pochopltelne že t t . v k'" ---... ~-

městskou kuItur~ n.OZVoI"'VoaJ:~c~m~~ evobyvatelstvo, vytvářející v českých zemích 
, r_ 1 I nrlzne nanovník o v'd'" , 

k
,. " .. _ ..... .............. :..L. . .. J:: __ .•.. _. u, rl lCI se svym vlastnl'm v 

Y
m pravem" .." , ...... _-- _. "nemec-_ a proJeVUJlCI sta"Ie vVt"'" ----.................... -.---

......... _ .. __ ~ e Sl exnansl n "V 1 b d . bl' ~~ __ .. _ ... ~ ... _._ .. ::r_ -_ ......... ' araze o rzy na o por če k "h 
o yvate stva, zejména tam, kde ohrožovalo· h - h ..". s e o úřední a ' k' v , • • Je o motne zaJmy, z~vjímajíc místa 
.~ __ -=--.cE_ evm. N apetl se vybIlo ve v v .'-'-~'--. . reJne ve sporu o zastoupení na pražské um-

versitě. Kuf:noh()!~!j~~~_~!~!_~_!~~11!409- rozhodl spor tím, že přiznal na universitě, 
dosud spíše mezinár()~d!Ú, 3"""'hl§l.~xJ~;!lcl±.~!!l~_J_si,~i!l_€?i!In. Národnostní ideologii 
tohoto ~ktu charakterisuje Obrana kutnohorského dekretu slovy: "Mají tedy Češi 
vládnout v Čechách, jako kdysi vládli, aniž by jim překáželi Němci." O deset let 

později usnášejí se !.~_S~43j~~:m dllc41l_.~~§Jís!~~gyJ'- že v městech nemají být Němci 
dosazováni do úřadů, k~.~}).YIIlěli a dovedli vládnout Češi, že sQ;Udy l:l~~l!thyměly 
hy se v Čechách ~ftijeIl v českém j aZ)l"ce a že Češi všude v království a ve městech 
.měli ~l mít hlas. l{}!~itské.llnntl, i když převážně náboženského charak-

teru, stalo se ve svém průběhu a ve svých důsledcích Il~~!r:()j~:t1J:~.~S!~?P:~_~~i~!I?~ 
cizozemců. Němci ztratili v době tohoto hnutí své privilegované "postavení, ~eský 
iivel se;šud;j ediným pánem, č"sk,ti azy k j,ř~~i~di;.;.~st~.;.piv1;;;k~~i.li\'.tv,lc 
husitskou revolucí zatlačené latiny. V zemském sněmu, u zemské tabule, zemských 

úřadů a soudů, všudepřevládla čeština. Vyvrcholením tohoto období, ve kterém 

byla do veliké míry počeštěnai~řiy~n~~eck~-~~ a zatlačeny_n~~~~~~_'i~ykQyé. ~~ - ----_. __ ._--- .. --~-

'hranice v oblastech pohraničních, hyla vláda českého krále Jiřího z poděbrad. 
,'- - - ~.-._- -_ .. _-_. :._---~--_._-~-~:_"~~. __ .. "_. __ . 

Lutherova reformace a její vlivy v českých zemích vytvořily náboženský most, 
.na kterém se znovu sblížili Češi a Němci. Také obsazení českého trůnu habsbur- .-., .. " ... ,,..~ .... ~ 

0- " --- ------~----

skými panovníky pO",sílilo~.Qv.E- německ~elementy, které byly zesíleny dokonce )'j. 
~ _._ .... _ ....... ~ ... _... ,"""" •. ~ •..•.... -~ .. . 

novými přistěhovalci povolávanými zejména k tomu, aby pomáhali obnovit ho-
spodářský život země, nicméně základní český charakter státu zůstával uchován. 

Ještě stavov~_~I'~!().vství českého vydali nařízení, v němž se přikazuje, 
aby s~.yšechnyděti v-Čechách učily česky, a v němž se ustanovuje, nikdo 

nemůž~_~!<Ít_!llě§1~.l:l.em vČechách, kdo by neuměl ~~~~ 
Osud~ým rokem 1620k~;;,či~~·iat~dfouhá ~yvojov1 perioda českých zemí, V níž 

zachovávají tyto země, přes měnící se národnost svých králů a přes střídavě stou-

pající a klesající ~~iv~!!Il~l!l_~~k.ý~lJ,. vliv-a! na,_4ucĚ-~_ynípolitick.:ý život země, 
českou správu s českým jazykem a ve které n~me.<;!~ .. ob-)".v:.atelstyozůstává při 
všech privilegiích a při veškerém svém hospodářském a kulturním vlivu ~emeIlt.~}n 
",5izozetrlElk,ý.m". Jeto perioda, ve které není sice národnostního problému v mo-
derním slova smyslu, protože samy pojmy národa a národnosti mají tu jiný smysl, 

ve které však vztah mezi českým jádrem státu a německým, postupně se přistěho-
vavším obyvatelstvem je řešen tím, že se t~~~~::()0l>)I":v-atelstvu dostáv~_pr~~iJ~Kií_ . 
.l;Lyýsad kolonistů, zatím co č~s~~():ll)'"!atelstvo před stavované . zůstává hlav-

ním pánem a správcem státu. 
Rok.:r62U~přixiIŠ;jí~í--;ítězst;i římsko-španělskému katolicismu proti českému 
protestantismu, e nov0":l:periodu, kterou uvádí obnovené zřízení če~~é 
z rok~ 62~ Jejím ustanoveno, že ~meel<tJa~~!uná 1!aJlfišt.ě,l'~.šoclI 
Z~Il:l.~~~řadf!.~so:':1:_<!.~íc~ d~().r:~!2vl!Ql!r~yn.Qs.:tL.sj~z.Yk~mj;-eskim. Tato d voj
jazyčnosl stává se v praxi E2-stu,Rně německou jednoj~YŠnQ..stí. Situace tato je 

výsledkem poměrů vytvořených po osudné bitvě na Bílé hoře tím, že emigrací 
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t 1lť~~' ~ ~4-C'~' 
::,ve!iké o část~, českév šlechty ~~,m~~§~~t!plI\ě~~~,~~~~()~!~~!!áz tohot~_~!a"u _ vedle 
Nemcu map tu prevahu~()zem~! - že nastává ~-Pifli.y:-němeclrelHLživlu do 
měst kt ,. ... .. . -'~'ď",_~ 
,"~""'~ era JSou JIm nym zase namnoze plně ovládnuta, a že dokonce i mnohá 

vhenkovská místa, opuštěná vystěhovalými živly, jsou QsíďdlQyánJ,L,něm,<;:.~kÝlll 
o~;~~~~~~:~:~Jl?~o~ď§k~" ~aYQr a Šváh. Nastává perioda, ve které .v~hač~ské 
~Qru~ v hahshurské říši r~P!~1:!ě.~esá, p~~ya a svohodystavů j~Qll,Qhl;~tě~;-~~ 
prospech panovnického rodu, centralism se posiluje. Zrušení 'č'eské dvorské kance

Q 

láře roku 1749jeJ~psl~4g!m vněj~ím znamením tlPadku samostatnosti a celist-
vosti českého státu. ' 

Posledním reservoirem početních, ale také mravních sil českého národa zůstává 
v této dohě v.!-~ov~liJid, který prochází zkouškami tvrdé protireformace, ale 

~~,~:t~e,~!~~~:~ české koře~y. Z tohoto reservoÍru čerpá národ, kdyŽ k~ďk'onci 
XVIII. století nastává v celé duchovní kvas a vznikají nové myšlenkové 

l>~ouddY;hkteré se stávají ~~~~~~.~€:lj~,P.:V:()!!_.~~!.()!!l:!~~_~~!. ale t~ké-yý~i;odisk~ll1 
naro mOČe k" V' I I .. '"'' h' .. ~ ~~"'ď~"ď"~"ď', ' __ ď,_",_ S Y Zlve, na e:l:a]lCI v lstoru mohutné zdroje mravní 
s~Iy a ve v~~í.šeném kultu mateřského jazyka nástroj kulturního a politického 

~~stu, <lO~p~v~ďJ~1:l:p~n:taJll~yě.<J.Qn:tL~"!~lI()politického poslání v zemích, které tvo
nly kdysi český stát. 

Situac,eďjep:r:akf;i~kyohrácena. Národnostním problémem není už otázka menšiny 

přistěhovaIÝ4?!1.Ně!!!cll.'l nýhrž ?tázka české která si musí postupně znovu 
vytv~řet kulturní a hospodářské předpoklady, ahy se mohla vedle Němců postavit 

pevne na vlastní půdu a mohla dospět k formulování svého vlastního politického 
programu ,2,! §t, 2;.~~.La.I:tQyý~bďPOlll~!Ů. 

K to:u:o p stadiu nového vývoje dospívá ~eEY~Jo~tl_~8!~_ožad§!-ykeE!.._1!.tujení 
~~~.1I~.t~~"Y~u _ď~e~Í,~,~s_~~,,,~~!l:l~Y a_ď1;avedeIl.~_~~IIl~_rovn_()právnosti češtiny 
s n~mcmou.ve skole a uradech . .,N~~.:...~i přijali v první chvíli tento program, ale hrzy 
bylI stržem velkoněmeckým ideálem, vyslovivše se pro oheslání frankfurtského 

~~~~_::. Politické linie ~echů a NěI!l:~~_, se pak u_~,yJas!!li~~~,§.~~Jy. Kdežt~Češi, k~;ří 
s výv~jem politických poměrů ~d roku hudovaH postupně svou politickou 

o~g",:J.1:~S~c~,: ~měř~jíce ~ u~kutečnění i~"~!l:Qly:čďesq~h zelIl! a ohnovení svých s~át
mch. prav, treb~ 1 v ramCl federalisovaného Rakouska, a používali tu střídající se 
taktIky podle SItuace a programové._«:)!f~!1:ta(:ej~~ďgI!.o:tliYých táhorů a vůdců, Němci 
J?e:vrá:~~:už k~o~áci s Čec4L-:t:, rok~l,§_48, buď'setrvávajíce v táhof~ ra
kouskeho centralismu, neho se vyslovujíce l?,!:,9_!lá!",Q.~nostní rozdělení zemí kte-

rým ~! ~:ly ~!,~h~~~~.9v!.nL!.ry~le j eiich RO~,Z 49Q.~~8kéh<! '~E';~~~~~;~~~~ďn.ěno 
~~, V~~_l!~ďc~.sYy:z;liříŠ~!!i.his_t~!.~~~fjednoty a S.ID!lQstJI,t.I!.o~1;.i,Česk)1~b ~ __ ".."""',' 
Vyvrcholením jejich politiky mělo hýt pro případ vítězství ve válce uskutečnění 
pro~ramu, na kterém se shodly ~!~::opad~1!~914 německé po.l~ick:~~~nY:ď 
a narodní rad k ~. ',_ď __ ~~_ " 
,,;~,~,~, ___ cj!_a, :e,?' usta,novuJe pro celou říši ~čin~_E:kQ._§tál~í ja,zyka po-
zadUJe, ahy ohecne skolstVl hylo organisováno způsohem zajišťujícím dokonalé 
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naučení německ~mu j~z.yku, a počítá s rozdělením Čech na okr~~yněmecké ~ ,-
'smíšené. 
T~prve'~ád rakousko-uherské monarchie a vyhudování samostatné Českosloven
ské repuhliky dalo národnostním prohlémŮm českých zemí jejich správnou formu, 

učinivši z českého obyvatelstva element vládnoucí, z ohyvatelstva německého pak 

menšinu početní i politickou. 

Pokud jde o území československého státu, která náležela před válkÓtt~ zemím 

koruny u~~r~kQ_ a která patřila na začátku svého vývoje ve své převážné části 

říŠi-yelJi.omoravs~é, dostala se po pádu této říše k maďarskému státu, předsta
vujíce l~d~~ď~-~h~ četných nál'()dnostních prohlé~ů. J e pravd;;'~i;-;ž -do konce 

XVIII. století národnostn.í otá~ky-n.ehrály tu většího významu vzhledem k tomu, že 

,!Íf©.dn~~!~I~J.a_ti.na~ďuh~!ský národ hyl tvořen šlechtou bez rozdílu jazykového 
a ná~odnostníhopůvodu. Když ovšem pod vlivem vídeňské germanisační politiky 

an.ovéh;~;'yšl~~ko~éh~ proudění v Uhersku začaly se uplatňovati !endenc~"po 
zavedení maďarštiny místo latiny a na projevy počínajícího ~l'(}dního uvědoI!lení 

~~~acl'a~~Iýchnáro~ičalf odpovídat vedoucí činitelé státu maďarisací, hyly 
také ;--uh-;á~h~á~~'dnostní roz;;!iJ.l:i!y:-si~~á~i uherští, navazujíce na 

minulost, ve které hrály důležitou roli duchovní a kulturní a~a 80U~ 

která tvořena národními a mravními ideály Šafaříka,P.alackého 
:~::::.=,~~:,~:',,::;ď~ď,cCďC,:_ .. " 
~ Ko~~ zahájili ~ěž1:ý'~_?j, ve kterém usilovali zachoy .. ~!!.í ~véhQ.1!.?'s::kaJLSyé 
u~rodnífL,.kl!!t.yx~i existenc~~ďDlouhý zápas měl své f~_ze nadějí a zklamání -
Sl~váci'm~" ohětov~i""i'-~;~lečný spisovný jazyk český ~- nicméně, když došlo 

roku 1867 k rakousko~~h-;;~ké~~ď;Y~~:YJ:l?J:lí, nahyla mad'arisační politika takové 

prudk-;;~ti, že za~hování existence Slováků v Uhrách st~hL)3~ velmi pochyhným, 

zejména když hyly PP.stMPlJ:~ď::.~~~~~E:y __ ~šď~~I!!I;~ slo..y~ns~~ šk()~y střední a také 
~koly národní rafinovaným způsohem proměňovány na ma~~~~~~_é ..... 
Veliké Uhersko, ;-;,nujfcío "rozřešení" svých národnostních prohlémů RQlllcením 

J:lá,r()d!l:Qstí., .. rozpadlo se _~aštěstídfive, l!,~~" moJ:l!() .. sY~I!laďarisačnídílo dokončiti. 
Osvohozenému Slovensku zhyl j~~iný nárQ.c:l!!ď()~:tuí prohlém, dilný existencí men-

,šÉ!Y II!-~ .. sk, .. ~!~, 
Mad-;~~ský element pronikl na území Slovenska v podstatě teprve v XVI. a XVII. 

století, když R9d tlflkem tJJr~~kých vpl1dů D!!lseli se Mag'ařistěh~Y~J; .. !1;esyéhD 
území v uherské té dohy se datuje většina maďarských ostrovů na Slo

vensku a také posic~ maďarské y~ěstech, která hyla kdysi zakládána německými 

kolonisty a' -;;'ite~ých později E!.()E:~!\:!1:.I.~_ďSI~yáci. Existence tohoto maďarského 
elementu v slovenských městech a na slovenském území přirozeně se stal~~hez. 

pečím pro sloY~ .. !!.~_ký_~~, když nastal nepříznivý vývoj národnostních poměrů 

rijh;i~h'v p~ůhěhu XIX. století, a jádrem ma?,ari~!lč~~o ~ď?l~yr()ti Sl():vá~!~. 
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Nová situace mu dala, stejně jako Němcům v českých zemích, postavení od
povídající jeho početní síle a významu. 

'" 
Praktické uskutečnění staletého ideálu československé samostatnosti nemohlo 

hýt určováno ~p.~ž_~~~~:~:!!lí ohou kmenů československého náro<ht, zhaviti se ci
zího jařma a vzíti "vládu věcí svých do vlastních rukou": muselo mířiti k stvoření 
a zahezpečení ~ a t e r i e I n í c ~p~o4~~!~~~~§I:~Q§tatnéhJL~t~tníllo~iYQta. Podmínky 
tyto jevily se na jedné straně v historických hranicích českých zemí, na druhé pak 

v takovém ohraničení slovells~~~l?;~1:I:I,~ které hy se zřetelem na dané poměry země
pisné, politické a hospodářské odpovídalo EQ~}lday~_uživotní.~chopnosti státu. To 
ovšem znamenalo, že idea československého státu h-Yi;-~·~~k~~eč~ě~~~-~;·-f~rmě, 

která dávala novému státu už do vínku.,:~!važný prohlém národnostnj. 

S historickými hranicemi českých zemí vcházel do ;ového státu v~~lm:Lsl1)..šnýpo~~t 
_Němců, ale také ~~vel~tyočet Polákl1., zmenšený ovšem~ když historické hranice 

hyly tu krátce po ohnovení státu roztrženy a větší část 1?rýy.~l~h<;Ltě.š.ínského knj

~~~ělen~_R~~~~ll-, Se Slovenskem přijímal na tři čtvrti milionu Mad'arů a 
s Podkarpatskou Rusí půl milionu Rusínů. A všechnýtyt~-~~~á;~dnost·~í m~~ši~y 
hyly rozšířeny ~:~_? kteří zejména ve východních částech státu měli sku
tečné "židovské národ;;'~omÍa hlásili se rádi k židovské tře-

·V ~inu ohy~~!~ls~~~~e~~Slo~;;kúepub!iky tvořili tedy od počátku státní ohčané 
--~_.'._'-> jinonárodních kmenů a jazyků, představujíce ~rodnostní menšiny. 
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Jak se vyrovnati s prohlémem, který byl dán existencí těchto náro~stních menšin 

a který se zřetelem na zvláštní povahu, složení a geografické položení jednotlivých 

těchto menšin představoval yJastně problémů několik? Jak ideu samostatného 

státního života československéh~d; ~E2jj.!i-El __ nárog.n!mi e~iste!!Čnb:ni_IH:;tie
~~!!~~hlo.namllo.zeJ3~lL~~Jý~~ m~I:lšin? 
Řešení těchto otázek nebylo valně připraveno v revoluční periodě, která připra
vovala cestu československé samostatnosti. Doma nehylo možno do posledních 

chvil uvažovat ;nahlas", o příští českosloyenské!;to ~tátu, za hranicemi koncentrovala 

se práce i~n! ústředním~cíl~jímž hylo osvohození československého národa h ~--- .----~-"----"~'+-~--------.-~~ ,.-~------"_._.- " , 
roz ití rakousko-uherské monarchie ~ ohnovennS~.~~osloven8kého~tátu. Bylo sice 

od počátku jasno, že tomuto státu musí hýt zachovány hist~;i~ké hranice českých 
?'~~~ ú~~!~~~'ývaná Němci; snad i vědomí o tofi~-~e Slo~e~h~ ~~ho~ 

--~._._-,._ .............. _~ •... - .. ~ .. - ,-_ ..... _ ..• 
se dostat také zlomky jÉ!Qná!~.~ních živlů <!~~~~I!!~~.Pi~_tího kmitlo se Úva-
hami, ale po jakémkoli skutečném řešení národnostních·otázek, s kterými se nový 

stát zrodí, není celkem dlouho stopy v nesčetných projevech, memorandech a 

řečech, jimiž je dokumentován československý boj za samostatnost a jimiž je vy

jadřována ideologie československé zahraniční revoluce. Prvé jasné formulování 

národnostního prohlému v Československém státě a prvá směrnice pro jeho řešení 

je naznačena vla~tn!Ltep~~--.:y!.,Nov§~v!()pě", sepsané vrQ~~}?!.1· Budoucí pre
sid~ve shodě s demokratickou ideologií osvohozenských snah Čechů a Slováků, 
odpovídající ostatně také duchu, ve kterém hyla vedena "!~l~a proti ústředním 
mocnostem, praví tu o otázce národních menšin, že d~_!_~zhod~.L.d:hl~i!~ 
Č~chy, ale i pro všechny státy, ježto skoro vŠ~Sh!1:Ý_~!!J'jso~~!rodnostně 81p.Í

š~~é'-~,A J~;tiiž~-~].~:;á~Evr-opa nehude vyhudována na přísném základě národ-

. národní hudou muset být zajištěny. T~ak tomu hude v Čechách," 
praví tu ~ut~r s poukazem k to~~,-~~~~-,-,~;ch~;é-~~~iaIi v~~y P_I:)_l"!l~~~:ll~~.-vn~~;! 
an~_E~Q._~í. Vzhledem k svému centrálnímu postavení hude mít českoslo
~~nský stát vždy zájem na tom, ahy Němců.mAostatním menšinám hyla zaručena 

1 .# , " ,pna.prava. 
/ Řešení menšinového prohlému v československém státě rovnoprávností menšin 

vyjádřeno pak ohdobně i v nejoficie1nějšÍm projevu československé resoluce, ve 

washingtonské deklaraci z 19. ř~j~a 1918, v níž se mezi jiným prohlašuje: "Práva 

~nIl.n h~d~~;~bezpečena poměrným zastoupením, n.árodnostní menši:U)Tbud~ou 

Dříve, nežli mohlo hýt ovšem, po dosažení cíle zahraniční i domácí revoluce česko

slovenské 28. října přikročeno k praktickému provádění rovnoprávnosti menšin, 

ohjevil se D;árodnostní Československého stá~~,"yjiné tvářnosti. Nejsilnější 

z menšinových národností Československého státu, N:-....:....:ě~=m~~.c=-=-i ':'2-..-=--.~ ........ _.~._ .... -.. :::~-::--~--'=~~ .. ~_ .. 
lence státu.samého. Již d~llhý den p_~~?~Íjllu sešli se v zasedací síni~o!!1_orakou~. 
k,:~~~~~~něml,L!!.ěme~.!.tEOlitik~vé ~-Čech, ~ by prohlásili u"~í r~_ko~~~~~o~~in_~i~ 
"Deuts~ohm~"; následujícího dne prohlášeno ustavení Sudetenlandu z němec-

částí a Slezska v čele s drem Freisslerem j zemským hejtmanem, 

3. listopadu ohlášeno p,..ř.ip~l~ní ně]l1e~k~l}J::)území jižl1~~o_~!!yy~RakGU~u a ně· 
kolik dní poté konečně ~::~a.~s~~_-.l:~~~í:Il~.!!!~<lliá ohlásilaJ.!l!.()_.13JJhmerw:ald.g:au 

své ení k Horním Rakoll§.nm.o 

Němci, odhodlavší se k těmto pokusům, odvolávali s~~na z~sad.u sebeurče~. Zdů
razňovali při tom, že se nechtějí dotýkat oprávněných nároků Čechů na samo

statnost, dovozovali ovšem, že musí být omezena en na česk(úz~m!' O smíšených 

krajích chtěli se s Čechy dohodnout na zatímní správě, která hy byla v platnosti 

až do mírové konference a stanovení definitivních hr~!ijc. Na československé 

straně hyl ovšem teJl:!~?.P~s!!lp.pJiitl!!:~!L~llkQ.-Y-Ý.F.Jl~_.~f._Y111e, směřující k zmaření 
československé samostatnosti a ~eodvislosti. U zavíráno tak právem z toho, že ra

kouští a sudetští Němci hyli v průhěhu války ve své většině ~l!.:l!l"~! o§yoPQzen

s~i~~~:Il~1:l_~.~sk!)_81oYe!1:E~ich a že nemohli nerozumět tomu, že rozbití historických 
hranic českých zemí a okr?jení německých a smíšených území jejich znamenalo hy 

vytvořiti ~ h~~~~~~~~oIi!!cké schoE~Q~1:i~iyo!~. 
S české strany hyl učiněn pokus, ahy Němci hyli odvráceni od své politiky a ahy 
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byH získáni ke spollunr' o S" 'd blOk ,,,-""" .......... ---......... '-=ř--~;I~ am preSI ent repu I y formuloval t t v"" d 
v • 29 v" o o praru, epe-
sUJe . rlJna dru Benešovi do Paříže: Mus'" od" V' • v • 

V" r-·-;·v-·:;'---·--,~----;:·--·-~·-"--- " 1 se v.yJfť navat,AnaSlm! NemcI, aby 
p,~IJa.~:I:l~s~.~.!, ktery nema byt státem nacionálním, nýbrž moderním pokroko-

vY:m a demokr~tickým~" T. zv. zemský hejtman Deutschbohmen,{!I.~.l-Q~gm~n, byl 
vskutk~ ~ozvan ~o Narodního výboru již třetíťlenpQP!c;vratu. Na pozvání ke 
spvolu~raCl,odpoveděI však v debatě s A-~!~~hlQ.u.A..členy-Národníh(). yýJl.oru že 
NemcI mají 8 .. 7 l"d' k Če'" v '. , • ---.... _-_ ...... LOJl Y.§!.ll ... Ja fL Sl JI. z.e rozhodnutí nadn'" n rn' "L l....c ' V I' ,.. ft.. . .'-' _._'". __ .... _._~._ •. _."'. a Ir.ove~o~erencl. 

~s a~l zastupcu do N arodního výboru a do revolučního Národního shro;-áždění 
NemClodmítli Prohl" I' v b hl' . d . .".-"~" .. ._--' asova I, ze y mo I Je natI o mo~nostech V't' d ' fl 
~ • o " 4U SOUZI I o IDlrove 

konf~,rence J, e~ Jako rov"ní s .. r~vným -I;!J!,'pQ~~adě_l!~!!.~~.p'r_~viJ:l~~(; Deutschbohmeno 
Je p1'1rozene, ze odpovedm cmitelé českoslovenští, o~mítající roztrhání Čech, Mo

r~rvy a Slezska a uznání svémocné sudetské vlády, o.<!..~tli i jednání tohoto druhu. 
Proto muselo skončit nezdarem i jednání zástupce ze~~kého heJ'tm S. IO . 
k ' " .. d I d v ana .,.e Igera, 

tery za a po obne za uznání modu vivendi až do mírove' koni!el'en . , .. , 
v J.' ce, maje zaJem 

na zabezpecení normálního zásobování, n.Qhraničních.německy'c'L u' "P'" , h . d ' .. . .J;:_._..., .. . u... zellil. 1'1 Je o 
Je nam padlo se strany známé slovo' T " I' NV , 

.. .. v .. ." rvaJI- I emCI na sa-
m~~~~~:ne vlade,paksre.b.~!yneyyj~dná,váme." 
Československá vláda, považujíc německá území za součást státu J' eho~ oh" .. 

v v,,· "d" , , "" cane 
ne~ectI ""I1?~v~ ehposlušnost, obsadila postupně tato území s německými městy 
Y_~J~:I:l~~?:,: a Zjednala tu !>L~yp:l:JlchQd Německé 
ze~ské vlád! a správy pokoušely se sice organisovatj};ranný odpQ:r, ale nikde ne

dosl~ ::ast~e k ~kcí,m ~á~ným, takže pokus o odtržení německých území českých 
ze~~,r~ze~y ~aclOnalllIml politiky sudetských Němců, ~už v prosinci r. 1918 na 
cele care hkvIdován Zt k t I v • k ' ' . ~ .o~· ~----·_-O'_ ..... o_~._.__ . ros o a y ovsem I a ce dlplomatl'cke' poko v ., .. , k 

v --"- . , useJICl se ZIS at 
p~o Nemce zahraniční činitele. Spojenecké vlády: francouzská a za ní také anglická 
s Italskou, rakouské 'k k vv k 

, , .. . za 1'0, ze ces oslovens.ký stát musí 
mlt podle uznallI, Jehož se mu dostalo od spoj_eneckých vlád, až do rozhodnutí m'
r~_Qkongr.e.s'l.! dosavadní hranice historicky'ch provincií ČechM·-·o .. · __ · .. · .. ·_ ...... ·O'·····--·k· .... ···~~·Jl 
k 'h Sl k . '.. '.' ravy a ra ous-
o~ .. Q .. _~zs a. 

:I< 

Př~s t~, že vylí~en! pokus německé menšiny nemohl přispět k vytvoření psycho
logl~keho prostre~l, které by znamenalo důvěru mezi československou většinou 
: nemeckou mensmou a usnadnilo řešení národnostních problémů v obnoveném 
Ceskoslovenském státě, nebyla na československé straně opuštěna idea spravedll' '" 
d k . k' .. ve, 

emo ,ratlC e, narodnostní politiky. Když první ministerský předseda českoslo-
venskeho státu d K 'v o, I 14 I' . ,r. ramar, uJlma se . lstopadu slova v revolučním Národ' h 'v d V 

.. mm 
s romaz em, neváhal znovu zdůrazňovati, že československá většina ve""'n ' 

d'" . I . , Jl. a na-
r~. ID mmu OStl, a demokratick~m svým tradicím, IL(;.~ce s~~.2!.~~~c~é o~raj an 

~a.Q9_y~~~~~!ní~~La~~kov~m jejic~!ozvoji. Prohlašoval, že t~~h! 
ceskoslo'\ enske vetsmy by hylo aby nikdo v Č k I k kd ' Č ' es os ovens u, o nenl echem , 

necítil se utiskovaným a nesvobodným. "My nechceme napodohovati starý ra

kouský systém," pokračoval pak, "systém, který naše země násilně a úmyslně 
omezoval v jejich hospodářském vývoji, my chceme, aby všechny části naší repu

bliky rovnoměrně a stejně hraly podíl na našem novém vzmachu hospodářském a 

sociálním." Také president vyslovil ve svém prvním poselství po příjezdu do re

publiky, proneseném 28. prosince 1918, přání, ahy Němci spolupracovali s Čechy 
ve státě, a uk;~~-:;~fJi~:'T~ké historické a hospodářské důvody odkazují N'ěmce 
k soužití s Čechy. Vytýkal jim ovšem i~H~h válečný pangermanismus, ale prohla

šoval, že přes to budou přijati s radostí, rozhodnou-li se pro spolupráci. "Ujišťuji," 

pravil, "že menšiny v našem státě budou požívati úplných národních práva ohčan

ské rovnoprávnosti" a zdůraznil při tom, že "ve:yybudování opravdu demokra

tické samosprávy máme vhodný prostředek k rozřešení národnostní otázky". Pří· 
~Čarlrozděieiirp~~ velik~'~;- zvláštní smíšenost označil' ovšem za nemožné už 

i proto, že problém není pouze národnostní, nýbrž i.sociální. 

K uskutečňování zásad, které tu president razil pro řešení národnostního pro

blému v Československu, to jest občanské rovnoprávnosti a demokratické samo

správy, hylo také hned přikročeno. Už Kramářova vláda za revolučního Národ

ního shromáždění přikročila ~.~Y<1:~lli.!l:~~~.~ o vol~~~h do ohcí, který dává po 
prvé právo voliti do obcí a zúčastňovati se správy ohcí ~~~'J:l1:.()~{aIlům bez rozdílu 

po1!l~:yJ,J~o~u~př~~:'::.~~i!~_~~o~ svéĚ-~~.~.~!.~ a bydlili aspoň 3 měsíce v dané obci. 
Také zásada volebního významná zejména pro zastoupení ná

rodnostních menšin a zmíněná v deklaraci washingtonské, byla tu uskutečněna. 

Už 150, června hyly pak toutéž Kramářovou vládou provedeny aspoň .. českých 
zemích volhy do obcí. Byl to s hlediska národnostní politiky důležitý~Čin, 
'-"'-'-_._~~==:-,---- ~---.~-" .. ""~--_ .. -~.-
neboť všechna německá města a obce, pokud hyly vskutku německé, dostaly se do 

správy německého obyvatelstva, takže německé menšině dostal se do rukou roz 5 

sáhlý ohol' činnosti kulturní, technické, policejní, zdravotní. Zákon o volebních 

řádech obecních a provedení ohecních voleb na základě tohoto zákona nebylo , 

osta~ně jediným důkazem, že zásada rovnoprávnosti bude v Československu pro

váděna. Y.:2:!! .. Q!!!!".!~.J2!~ tedy ještě ~!!~Q."p_QHtického oé!!Joje Ně~?ů, ~l. vy: 
ch š k o I ách a soukromém vYlIč_ování, který sledoval cíl 

pomoci českému ohyvatelstvu v německých územích, ale současně potvrzoval, že 
~--C~~iosloveilSkunehudou"i~Iatiti~ádné sp~ciální zákony pro menšiny, rozdílné od 

zásad platných pro většinu. Vycházeje ze zákonodárství rakouského, stanovil totiž 

zásadu, že škola může zřízen~ vk~~€:l~ oltci, kde v průměru tří let je 

~~P.?~ .. j;Q..~!~1.2~.P?Y!:!J-E-ý~.~._~~tJ, při čemž vy:!!~()y~~~j~:t:yk určen m~~eř.§:k"ým 
~T,lr~ •. ~ těchto dětí. Byl05H v naznačeném období tříletém. v obci 40 německých 

dětí, hude zřízena_ německá, hyl-li tu stej~f .. počet dětí maďa.rských či jiných, 
škola maďarská či při;iuŠňé}iné menšiny. A ještě další důkaz: 22. července téhož 
~ok~,t~'dy'j;itě před podepsáním mírových smluv, byl usnesen a vydán zákon 
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? v: ~ c:Ln! c h o ~ e c ~í c ~~~i"ll~_!" n ách, který ukládá zřízení obecních knihoven 
m~n~~ovych všude, kde ~~I:l_ši_lla_~ítá_~t~~~~400 _ 4u_ší anebo kde je menšinová 
v~~eJna~~~!~. Menšinové obecní knihovny jsou podle tohoto zikonaspravová-n 

~ovmcl<Lmir:dami,j ejicM všichni členové musíhýt příslušn!J..ymenšiny, pro ~ 
knihovna byla znzena. Správa těchto knihoven je tedy svěřována menšin'" , vn' . ....... am samot-
/ ~l:'"Ill' c .1 Jetu uskvute~ňována v důležitém osvětovém úseku ~!!odn~t~~~1:~l:l.~-~ie. 
J,e t~dy p~tr~o, ze vsechny počiny, kterými v této počáteční periodě vnitropoli
tlCkeho vyvoJe Československé republiky zasahuje vláda či revoluční N'" d" 
h .. vd" , d aro m 

s romaz em o řešení národnostního problému zůstávaJ'I' v ll' ,. d k . .. , ,nll emo raCle a 
~...r~:r~~] , a to přesto, že největší z národnostnfch~~;Š1n: in~~šina ~ě~~~ká~ 
postav~a se svým o~oJ~_~proti státu, mimo dílo sloužíCÍ výstav~á~~, a ž~:hyl~ 
do znacné míry násle~?:Y~~~:I!!~~~!~~a~~!~_~OU, která přij ala nový česko-
510venský režim pasivní resistencí svých úředníků a systematickou iredentistick 

d Ž v ou 
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p .. royagan ou,". e na ceskoslovenské straně nezměnilo se ani pro budoucno odh~d-
lam setrvat pn spravedlivé demokratické politice vůči menšinám to lze dol vet 

v • ' .0Zl 
~~ pr,I velmi stojícího'_..cdra Ant. Hajna, který na po-
catku :r<!.!u.,1919 v odpověď na presidentovo. poselstvÍ VY-Jo ~dfovarp-řání aby v -

k
, , " . se ne 

mec e v VP bl' "V , •. . 

.. .. .. " v .. na Sl ... repu Ice a uJlst oval, že nechce za živý svět, 
aby Narodm shromazdem anebo vlada podnikala cokoliv čím by se mohl d 

d" .. . ,. d' ,a osa-
va m vzaJemna o cIZ~~§_!j~š_t:~~y.ět~!t:j. Přál by si naopak, aby hylo podniknuto 

všechno, co by ~o~lo .. umožniti jejich návrat, a přál by si také, aby brzy: po případě 
hned po podepsam muu, hylo zřízeno jakési menšinové departement u vlády d 

V' .. k ' sna 
s mensmovY:nl se retariátem." 

N a československé straně bylo zřeJ' mě očekáváno že 'In'>:ro .. k .e . , . ' .......... va onJ.erence stane 
se Ja~ymsI me~níkem ve vývoji poměru národnostních menšin a zejména německé 
mensmy ke statu a tím i ve vývoji národnostní politiky republiky T t d V

' Pal' a o na eJe 
se o~nr a,,~ ~řesvědčení, že~II.lÍ!~yá kQ.t!,íe.ren~!LILotv~dLhistorické.J!!,~J,J,ice českých 

~_~~!_,"_tvorIclCh hla~!lí ~!C)i~_~!l~~~!t~".§táLl!. a stabilisuj e sv-ý~ __ YýIQkeIn.-takéhrn
nt~~_~statních částí státu, a že tato rozhodnutí učiní konec německé a maďarské 

protistátní politice, operující h_e_sbl"_§_~~~e~č~m ~Ly~hlížejíc.Lk-pmži a její mírové 

k~nf~re~ci. ~romě toho muselo být se zřetele~ k obsahu konferenčních jednání 

oce~a~ano: ze kon!erence bude formulovati oJ!~_I:l~_m~!1@inoyézáJ'lady, jež by byly 
smermceml pro staty, ale také zárukami pro menšiny. 
Mírová t t v k' , ,. Z h" ,_.~;--_~_~~_-:-~=~';::'J;.:-==~::,"~,~~a~~:o~ .. ,::o_':'.c .. "'.e.~_",:av ."-,am, a yvala se otázkami hranic Českoslo-
:en~ka, potvrdivši v podstatě hranice, ve kterých byla už státní suverenita uplat-

nov~na, a v~p~acovala ~xsté"m menšin0'1~~~_~~~d-, jejichž uplatňování uložila všem 
novym a zvetsenv tfit o v d P 'ih .. h " •. v ~=.LmJ!i.a um s~!e _ m_~_L __ ovyc odní Evropy. Tento systém přiléhal 
pIne k prmcIpům rovnoprávnosti a demokracie, jejichž uplatňování v Česko I -

venské republice bylo tu od počátku příkazem demokratického vedení státu a ~:-

~.-; , 

domě zamýšleným programem. Nedal československým vládám povinností, které 

by od počátku nebyly odhodlány plnit. Rovnoprávnost všech občanů bez ohledu 

na jazyk a náboženstvÍ. Svobodné používání vlastního jazyka v životě soukromém, 

obchodním, náboženském a kulturním. Zajištění přiměřené možnosti, používati 

vlastního jazyka před soudy. Právo zakládati a říditi stejně jako všichni jiní občané 
~tátu -,J~_?ly, výchov~~_~_~_t~YI~!~ož~1l:ské a sociáln~}J:lsti~uce. V okresech a 
městech, kde je značný zlomek příslušníků menšinového jazyka, zajištění přimě-
řené příležitosti, aby se dostalo jejich dětem veveřejných škol~,?.h vYllčoy'~níy ma
teřském ja:zy_ce. Konečně pak zabezpečení slušného podílu na upotřebení částek, 
.,.. věnovaných z veřejných fondů na ~chov'!,_!l:~boženství a lidumilovnost menšinám 

.... r---... ..~ .. ~.~_._--_._ .. - --- ------.. - ~-~ .. ~----~---. 

v stej ných ~k~~sech a ll:J:ísJe.<::h, Tak byla formulována práva, zaručovaná menšinám, 
vtělovaná do mí;~;Ý~h smluv. Šlo zřejmě o zásady, které byly pro československou 
většjnu a pro vlády samozřejll:J:0s.t:í, a zásady, které byly v Československu}lžj)~~d
~()1J:ěIlY~~Il:l,Qo-Y".,,()lJoru zákonodárství hy' o vyk()n~IlQ __ před podep~áním mírové 
smlouvy, a které nedosahovaly nikterak toho, k čemu byli všichni odpovědní čini~ 
telé v-Ceskoslovensku v oboru národnostní politiky ještě odhodláni. Českoslo
venská delegace mohla s dobrým svědomím prohlašovat ještě před podepsáním 

menšinových závazků _ abychom mluvili slovy dra Beneše - že" Češi měli vždycky 

hluboký smysl pro demokr~~~i,J~E~.!~_~_~'p!,~~€j4l~~~t a že zaručí proto i Němcům 
všechna jim náleŽí, odhodláni jíti i dále, nežli bude moci jíti meziná-

rodní ochrana menšin". 
Soudě podle memoranda, odevzdaného československou delegací mírové konfe-

renci, měla tu delegace na mysli především to, že bude v Československu uplatněn 
naprosto demokratic~LIád s'-'y'šeobec.!lÝIr! právem volebním, jenž dá menšinám 
--,,~w., __ --,",, ______ ·-'-'~·- -- -'~------ ---"--."-..-

možnost uplatňovati se plně v p()Iiti~k:f~~b:rg_~ a zaručená práva individuální do-

plňovati eventuelně vý.sledk:LPE~~~ick_é __ ~~_t:br.:!!:Lp_(llj:t;~y. A měla patrně na mysli 
odhodlání, zajistiti menšinám jazyková práva nejen u soudu, nýbrž u všech ve

řejných úřadů, a školské jejich potřeby řešiti v rámci všeobecného školského zá

konodárství analogicky jako školství většiny bez omezení na vyučování - dětí. 
Zahraniční ministr ~~~Beneš ~ohl proto ve svém parlamentním referátě z míro

vého jednání zdůrazňovat, že "vyjádření československé delegace byla tu přijata 
komisí s a konstatováno o nich, ž~l~ou krajně liher~lní!! 

že není možno žádati více. Byloť každému zjevno," pravil ministr, "že rámcový 
~~._"-,-,-~-------"-~---_.-

program pro menšinová práva, který bude vnucen všem novým státům, vyšlým 

z území rakousko-uherského, ml!~~ bý~_.!11ini:l!!ální, některé názory, které pro
f 

jevila československá delegace, nebude možno do celkové úpravy o menšinácl~U:l.l].i 

lIf~j!!l~"!l. " , 

Mírová smlouva Saint-Germainská a současně i smlouva o menšinách (malá Saint-
~ ." ---~-~ 

Germainská) byla podepsána ;1f>. září r. 19l1h.Krátce po podepsání - 24. září - byli 
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~~~t~r~i_ sl!~e~J~ý~!!J~'ě~~~~bav~ni rak<?!!s~~~._,,~.~~()~~~sahy, čímž právně a po
liticky ~~:~:':~d.()Y!I!~.LpJR~:t'iěm~JLepisod.~jejich odboje proti Československému 
státu. Ovšem naděje Čechů a Slováků, že Němci se vrátí nyní, aby v rámci Česko
slovenského státu uplatňovali se jako loyální obč~llé, nehyly v zápětí splněny. 
Dr. Lodgman, zemský hejtman Sudetenlandu, přijel do Ústí n. L. a byl zde uvítán 

pí-sní ,;W~~Ě:!_~~.Bhe~n". V projevech, které se postupně ozvaly z řad jednotlivých 
německých stran a skupin, byla sice zřejmá snaha formulovati už nové své cíle na 

půdě ČeskoS'lovenské repuhliky, ale tyto cíle vyjadřovány'resolucemi a státopráv

ními prohlášeními, neskrývajícími nevole k novému stavu věcí, odporu k novému 
státu a nenávisti k československé většině, která nový stát budovala. 

Hlavním tenorem proj evů a argmnéntace německých stran hylo "zl!~§.UněnjjeHc]l 
seheurčení". Mužové hývalé německé zemské vlády vydali u~"?4. září ve_ 

Vídniť!()y()!~ní k sudetskému lidu německému, ve kterém žalují, že všechny slihy 
velmocí před příměřím, všechny mezinárodní zásady hyly zašlapány a sebeu:rčo
vací právop()r_1l,š~:g.o. Jako nový úkol německého lidu vytyčili dobytí 

ze~é,~ samosprávy Němců v Československé republice, "samosprávy pro vŠech.~y 
ná;;dnfcil~žitosti, která by byla základem sebezachování a dalšího kulturního vý

voje." Tomu mají Němci věnovat všechny své síly. Pak prý násilná Saint-Germain
ská smlouva ztroskotá o odhodlaIl()~,.t3_~.pll,1w-ilionů Němců. S tímto odkazem složili 

členové bývalé zemské vlády: Lodgman, SeHger, Jokl, Langehahn, Teufel a Preis

lel' své do rukou německého lidu. Němečtí sociální demokraté, kteří se sešli 
koncem září v Teplicích k svému prvnímu sjezdu v republice, začínali svou reso

luci prohlášením, žeJj!!.<L!.~~b!~!!je~~_"ovocem vítězství dohodového imperialis
mu". Násilné sebeurčovací právo národů potlačivší anexe německých částí s~det
ských zemí, Slovenska, východního Slezska a karpatského území, spolupůsobení 
Československé republiky na násilném míru v~rsaillském a saint-ger~ainském, 
jakož i nepřátelství Československé republiky k mad' arské vládě rad, to vše prý uka

zuje, že čes~~E"~~_.~~~()~,_h:r:'~}e kontrarevoluční roli. Němečtí dělníci žádají 
zrušení aliance s dohodovým imperialismem, odstranění militarismu a v konkret

ním ohledu národnostním: rozdělení státního území v národnostně-ohraničené 
okresy, které si budou vládnout samy, svobodně volenými sbory, Každý kraj a 

okres má volit své úředníky i soudce a stanovit svůj úřední jazyk. Všechny kraje a 
okresy stejné národnosti, jakož i menšiny této národnosti v jiných okresech mají být 

sloučeny vjedno národní těleso, které si hude vládnout vlastní, lidem zvolenou ná-
.--,~--_.- .""_._-.. "----~-_.~"~".".----_ .. ---~'->--.'"- ---

I:Q"Q.&~~~~<?~,a jí ustanovenúu vládou. Do pravomoci této autonomní vlády mělo hy 

patřiti školství, péče o národní kulturu, U~!!Y!!:!l!L~!t!lU.Y..sIl~!:.odními radami jiných 

~!!9M_.Q...Q~h,~.!!:tlě ll1e1l.šin, kontrola sociaIisovaných podniků a osídlování půdy ve 
vlastním národním území. Národnímu shromáždění celé repuhliky a její vládě ná

ležely hy záležitosti, které~en.~I_~_.~()~:I1?_přikázat národním radáJ,U,jednotH-
~ic4.~~.!~4)Qů, Připojíme-Hještě, že zemské vedení německé strany národně-socialis= 

.' ké z Čech Moravy a Slezska už před podepsáním mírové smlouvy, totiž 25, srpna 
tlC , Ne. I" v' t 
1919 prohlašovalo, že tú nejmenší, co může učinit ěmcum sneslte nym ZlVO 

v Če:koslovenském státě,je ~()~!y!nutí úEln~!!~~osP:rávyna podkla~ě ná~odnost: 
ně ohraničeného území, mám'e před sebou.~:ri.t;:t11:~~.Lcelén~llleckélllensmy, Jednotne. 
-----.-.. I' . , t ěcí ktery" J. e pro ni násilím a jednotné v označování v nevo I protI novemu s avu v ',._. .~.J 

ši;~ké_;:~ton~;i~-~ě~-;;ckych území za j edině mo~ný p~litický program, ~ němž by 

byli ochotni jednat s většinou. Rozumí se také, že revolučnímu N~rodm ... m~ shrú
máždění které zasedalo v době německého odhoj e, aby kladlo prvm nutne zaklady 

novému :tátu, upírali Němci všechna práva dělat zákony, které by měly být platny 
i pro Němce, 

Všechny tyto projevy nemohly samozřejmě přispět k dohodě českos~ovens~é ~ .. ět
šiny s Němci. Jejich požadavek široké územní samosprávy nemohl hy: uznan za~
non českou stranou za možný základ k jakémukoliv jednání, a to nejen proto, ze 

představoval program, k!~rý narážel na zásad~?~F.~r u"ž za;~kous~~ho ~ežimu a 
že znamenal dalekosáhlé trhání státního území v deJm~e chVl!~, ktera vyzadovala 

spíše jeho sje~~c~ání, ~rž i proto, že následoval po vylóžené~ postupu n~me,~
kép-;;liti:ky proti(:~~kQ.slovenskému státu a že hyl provázen proJevy, neskryvaJI= 

dmi nechuti k novému pořádku ve stř~dní Evropě .. a op.~avňujícími k největší ne
důvěř~";-~p~;trno~ti'~iiČi;ěme~ politice. Němci pochopili, pravda, hrzy, že pro

gramy túhúto druhu vykopávají propast mezi německou a českoslo~ensko~ p~li

tikou a neprospívají skutečným sociálním, hospodářským a kulturmm p .. ot~eha~ 
německého obyvatelstva. U činili proto na konci roku ednam o ne-

k~~!tc~_~~O~~~~1:.!!!~!!.-p-oli!i~ký_ch o!~.zkách j aczy~ov~ .. cll,_ ú~e~1:lic~i~h ~ e~o~o~ic
kj~h, ale i v tomto jednání prokazovali, že zustavaJl v zaletl sveho ~n~Clp~~I~h~ 
~egativismu a nemohli proto mít úspěchu. Úvahy o otázce, moho~-l~ hyt :rlzvanl 

k přípravné sEolup:~~_~~~a ústavě, jíž se od podzimu r~knv 191:, horhv,e za~)~alo ~e& 
volučníNárodní shromáždění, v:~ěII_~esměs negatlvn~~ JejIch cela ~o~~tlka prved 

podepsáním mírové smlouvy, ale i po ní utv:rzov~la čes~o~lovensko~ vet~mu v pre

svědčení, že musí sama převzíti odpov~~~?~!!:;tll~_!!lvm zakla<!y_.~t_~tu ~ ze nezapo

mínajíc dem~~kýchzr8ad; sp-;;;edlnosti k menšinov~~u obyvatelst~u: ~usí 
tyto základy vybudovat tak, ahy jednota státu a postavem ces~oslovenske vetsmy 

hylo ~ádně z~!>_~.~p_~~,e_no. 

Ústava uzákoněná 29. února 1920, představuje ve vývoji národnostní politiky 
r~'" uhli~ n~:důiežitější,ha vlastně ~ákladní kapitolu, i když tu realisuje vlastně 
. p 'd . Yohě] nské a politick.é .. ~~~p·-~-ávnústi V=Šech svých občanů, kterými se stát Jen 1 eJe .. a _=-' __ ~ .~_ ,. ,. 
:řídil~~fpr;-~í~h dnů nové své existence, a vtěluje do základního zákona s nepatrny-

mi formálními změnami ustanovení o ochraně menšin, ohsa~.~malé .s.~iI!t-Ge:!
mainské smlouvě. J ak do~ravdymínítyto zásady a tato ustanovení, to ukazuje 

jazyk~i~~kon, který je součástí ústavního zákona, a to ukazuje zákon o voleh-
/ 
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ních právech do Národního shromáždění nesený stejným duchem jako dřívější řád 
voleb do obcÍ. Jazykový zákon stanovil ovšem československý, t. j. český a slo

venský jazyk jazykem státním, ale rozšířil pr_~v<!~D.šj!1,ob!a9~ti.§~ Il~ soudy ve 
t~- ~~' ___ ,~"'~ 

vlastním jazyce vskutku na~~~ch!!Y=y~f~d1!~ú~ady_a vyjádřil pojem "přiměřené 
~ožn~&i" :f()i.~~l~v~it.ý~~-~~~šinové smlouvě, s!an~ve~ll1 20%i~~o . minimální 

h:r.il.!l:i~.(}_~r~ nárokY!!~LJ!plgtňová!lí meIl,šjlliLyéllO. j a.zyka pře~e všemi ~!<!~~ 
Ústava československá nezabývá se ovšem menšinami jako kolektivními celky, 

stejně jako se nezahývá většinou jako samostatným celkem. Zabývá se státními 
občany bez rozdá~ ja-;Yk;-;~~hozen~t;.rzajiiťuje jim vše~ stejně občanskou a 

politickou rovnoprávnost a zajišťuje jim,. pokud jsou přísluš~kymenšin, speciální 

práva, umožňující ~~n!jejich j~_~~~~aJ~.E!!U~y. V tomto směru se přidržuje 
ostatně věrně litery a ducha mezinárodních smluv menšinác~, které mají na 

mysli právě jen 0xhranu jednotlivců náležejících národnostním, náboženským a 
~~-~.. . .......... _" ... ~ .. - .. ~.~ .•. ~_ .. -_. .. - ... - .. 

ja..~ykoy.Ý1!l menšinám, nikoli však menšin jako kolektivních skupin. Všechno, co 
- ' ~_._-,. - - - -~~.-~_.~--~~-~- ,-- --- - ,.- -- -- -.- --- --------'-: 

jde za rámec této ochrany svobod a práv jednotlivců, je záležitostí praktické poli-
tiky většiny, ale i samotných menšin, pro niž dalo Československo všem svým men

šinám spravedlivé předpoklady :ve všeobecném a poměrném hlasovacím právu do 

v.~~ .. zákonodárnfeh i samoí3práiiY~flkQ!p·Q;a~.C·prl-rozsahi:iq)·ocet~sti~;~ 
menšin, při komplikovanosti našeho politického života, množství stran i zájmo

vých seskupení znamenají tyto předpoklady, že menšinoví poslanci a menšinové 

skupiny mají nejen možnost kontrolovat zákonodárnou činnost většiny, nýbrž 

mohou býti ~~!~ktivním ~i!Iit~legl,hráti případně úlohu jazýčku na váze, státi se 
ať v celku anebo částech potřebným součinitelem v parlamentních kombinacích 

a konstelacích. Jinými slovy: československé menšiny nejsou v důsledku práv, 

jichž se jim dostává, odsouzeny býti pasivními diváky anebo oposicí, která hy 

byla vždy přehlasována, jsou jim otevřeny dveře, aby se staly i důležitou a re

spektovanou složkou parlamentu. Není k tomu třeba ničeho, nežli aby chtěly hrát 
tuto úlohu. 

Ovšem, očekávání, že po provedení všeobecných parlamentních voleb v květnu 
r. 1920 bude vstup Němců na parlamentní půdu znamenat ohrat v jejich poměru ke 

státu a jejich negativní politice, nesplnilo se ani zdaleka. Když 1. června r.1920 ují
Q 17" . . _. 

malí se představitelé jednotlivýéh německých stran ~v:a, hyla to téměi S!~~~j.~z 
j.iooŤeč. Poslanec dr. Lodgman, který učinil prohlášení jménem německého parla

mentního svazu, zdfu.azň~(ie Němci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku neměli 
nikdy vůle spojiti se s Čechy a zejména uzavříti s nimi svazek k vytvoření Česko~ 
slovenské republiky, že výsledek mírových smluv je sankcí násilného, ale ne práv

ního stavu, že veškeré zákonodárství československé i s oktrojovanou ústavou zna

mená porušení menšinové ochranné smlouvy a že je Němci neuznávají za závazné. 
Zakončil ujištěním, že Němci nepřestanou se domáhati sebeurčení svého národa. 

P · německých poslanců, kteří v téže a následujících schůzích sněmovny mIu-
rOJ evy I bl" v dO 
il" Lodgmanovi, připínaly se snad reálněji k dané situaci, a e y y steJne ra I-v 1 po ,. . 

k "l" ášmvé a odmítaly stejně československý režim. Parlamentnlml projevy se 
a nI, v ~ hlo o d 

Němci ovšem nespokojovali. Přenesli J~~~~~ký~oj !..~~to ~Uc~!~~«:) SvyC~:-l~!!l~, .. o 
veřej~ý~J~.~:r~eyŮ~~ vedli soustavné akce zahra_mční, jichž cílem byl?;~~zlt Č~e~~o: 
'T~;enskou repuhliku. Zahrnovali mezinárodní fora a také Spolecnost narodu 

:tížnostmi p;oti československému zákonodárství a jednotlivým opatřením vlády 

s neza~~ínli.hroty prgti státu samému. Nacionální živly německých st~an na: 

vaz~:;~ly styky se stejně radikálními a nacionálními živly v Rakousku a ~eme~~e 
říši, s iredentickými spolky a or{?ani.sacemi. Zájezdy německých poslancu do r~se 
loužily n~mno;e stej~é~u, ~a vŠ~německé ideologii spočívajícímuh:~dentismu. Vet-

s ,. . v ", 

"Ona konkretních stížností a kritik hyla vlastně výrazem snahy, zachramt v ne]Vetsl 
Sl • • il "' h možné míře hývalý německ.f "Besitzstand", spočívající z větší částI na prlv egnc 

a nespravedh..ostech politických, ku1U;ních i sociálních, Kolik os:rých člá~ků a 

řečí hylo napsáno a proneseno proti rušení zhytečných německých sko:, prot~. kul
turnímu útisku v prvních letech po převratu! A nenašel se Němec, ktery hy prlznal 

skutečnost, že jde o školy, kt~!.~mrk naplňovány_Č..e.sk4~Ldětmi, že jde jen o vy
r~vnávání starých, dlouholetých nespravedlností. 

P C!.§t!ill._~~.poliiik~~·~~·ď·;~~.~ é ·p·o li tik Y hyly obdobné. I maď ~~ští po~~anci, k~eří 
přišli do pražské poslanecké sněmovny v r. 19~.QJ. staveh se spIse na pudu 
minulosti nežli přítomnosti. Volali po sebeurčení a nepřestávali zdůrazňovat, že 

hyli-připoje;rik·Česk~;lovenské republice své YÍlJi a ž~ jejich vz~ahy k, Ma
ďarsku nemohou být nikdy zpřetrhány. Pokud se, dotýkah konkretmch otazek, 

na pře školských, činili to ve stejném ·duchu jako Němci: měli na m~sli )en v s:é 

včerejší posice, žádajíce na.př. ~~~~.yšech z~_~~~~Ý.!1.h __ ~_IHl . ..BIQ.Y:nske premene
ných m~ďarskýchškol, aniž hy dovedli přiznati, že šlo o maďarske 

;;né slovenskými dět~.i a vykonávající tedy mad'arisační dílo. 

NárodhostIrl politika č~·skoslovenské většiny, která sama odpovídala za vládu. c~m 
lého státu, neodhočovala přes tuto v celku negativistickou politiku dvou neJsil

nějších menšin, od základní linie určené revoluční tradicí, demokratickou ústa~o~ 
a nezměněnou vůlí k spravedlivému soužití s menšinami. Jevilo se to v praktlCke 

politice školské, kulturní, jazykové i hospodářské, která se snažila sam~zřejmě :ym 
rovnat rozdíly mezi faktickým postavením většiny a ohou jmenovanych mensm, 

" '1 v, V' v ,. "v"lt>p-1P. Němců i Maďarů pokud vykazovalo predva ecnym reZImem ~Jv:or~lle. .. PJ.L!.~= ..... ~~~,_~.~~~~~ , 

h V' ..... k .. t u ale která pamatovala ve všem mezí určenÝ~~~,J!I·~);lAlnov.~.!!lL~{lYaZ_ y_~ us avo . 
Proto také ztroskotávaly všechny-Pok~sy menšin zainteresovati o svou situaci zaa 

hraniční veřejnost a ~vésti-jl..Q.jlQ.1!~1!.ll ~p_ole~!I,Qst .. !lárodů. Poměr mezi uvedenými 
menšinami a většinou zůstával ovšem v tomto ohdobí politického vývoje ve zna

mení ~~důvěry2, n~~li n~p_řj~~ls~tví! 
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Bylo hy ovšem omylem věřiti, že tato negativní politika menšin hyla sdílena 

všemi příslušníky německé a maďarské menšiny. Čím se stávalo zřejmějším, že 

zdravý vývoj a konsolidace repuhliky nemůže být zastavena pasivností a nepřá
telstvím Němců a Maďarů, čím hylo patrnější, že všechny naděje na zasažení za

hraničních činitelů, ať už ze Ženevy anebo odjinud, nereální, tím více rostlkvas 

v jednotlivichp?~~~i~~ý~ch tápQrechIP_e!lšjn, tím více rostla ~!~tik.~~~~~~~!jyistic":: 
~é!t.9x~:~eJ1í menšinového. Účinky tohoto kvasu se projevovaly s počátku v tom, 
že memoranda a požadavky, které byly přijímány na politických konferencích 

Němců a předkládány vládě a úředním místům, opouštěly stále zřejměji obecná 
politická hesla a nesly se ke konkretním životním potřebám německého obyva.~ 

telstva. Ale účinky tyto se jevily brzy i v tom, že v německém táboře dochází ke 

sporům o otázky politické taktiky a národnostní politiky vůbec. V roce 1922 do

chází už k rO~~,~~~Eí l!ě.~eckéllO s"Y!l~!l:v:e dvě skupiny: K;am..E!k~p!~insclJ,~ft, kt~~ý 
tvoří němečtí nacionálové a národní socialisté, a Arbeitsgemeinschaft, vytvářený 

ně,meckLll!i!l~!"á!~~y s křesťanskými sociály. V pr~je~~~h vůdčích li-dí ohou táborů 
ohjevují se stále zřejmější rozdíly. Zatím co Lodgman mluví stále ještě o velezradě 
jako povinnosti všech Němců, dr. razí heslo o sY~Q§e Němců s ná
rodem ~es~ÝJ1l. Situace pro dokonalý rozchod ohou táhorů ~;;ává ve volliá~h-;:" po 
volhách roku 1925. Volhy tyto znamenají jednak porážku radikáIní~"h""iii~lii"=- po-

slanec nehyl ve svém okrese vl!beC_ll~_zvolen a vzdal se v'·důsledku toho 

- j ednak měníp~rll!IlJ.e:[rtní konstelacil! posunujíce do popředí 
{l!~:l~~~grárnÍch cel, zvyšují zájem německých zemědělských vrstev o praktickou 

positivní politiku a vytvářejí tak IHldmínkY-:Jl!:(L~911!l!ráci_1!§~e~_~ých_~grární.k* 
~~es_~tmi. Výsledkem je v !íjnu _~ozhodnutí německých agrárníků vstoupi~i 
do vlád]líyě:ši~~. N.ěxu~~:tL",kie~-ť~!!~~_~oc~y~L!lgrár~!y-~á~i~-dují a dr'c~j!la 
s drem M~ye~-"g~rtingem stávají se j~~ečtí ministi'i členy nového .Šveh
IQYí:l __ kahine!u. To je počátek aktivistické politiky německé, při které setr~~l;~bě 
jmenované strany ~2-ygle~.~roce 192~: Po těchto volhách vystoupili sice němečtí 
křesťanští sociálové z vlády, ahy hyli ~~~~~~~]li~~.:neckými sociálními demokratx, 
jejich oposice pozhývá -nicméně už bývalého cIi~rakt~;~";;'~g;Úvního, t-;kže tábor 

německých aktivistů ::~~!g.Ei~._~_~_"!.~{l~~~b_em".!~~_~!~}{y :na tři.llěIUecké straDY, 
čili rozhodno_l!_yětš~!1~_~~é německé menšiny. 

Co je s hlediska národno~tní pof[tikY~~_~!J1Jg_u_!lItp_e~!~'p-o aktjvislllU? Aktivis
tické strany německé nevzdaly se svých národnostních programů, které v průběhu 
poválečného vývoje několikrát formulovaly a jejichž jádrem je národnostní auto~ 
,<~~_e~ vyjadřovan~"!g_e u_~~ciálních dem0k.ra!~ a skromněji, v autono~e.~ 
k~~1.lrní a škol~~é, uně_m~~tch ag'j.'árníků. Aktivisti~ké st;;ny nechtějí ovšem se
trvávat v negaci vůči státu a v oposici vůči jeho režimu pod záminkou, že nena

cházejí okamžité porozumění pro svůj programový požadavek. Shledávají užiteč
nějším pro zájmy německé menšiny vyhledávat aktivní účast ve všech ohorech 

státního života a správy a získati si proto předpoklady účasti ve vládní většině. 
počítají, že budou moci snáze střežit, ahy nehylo zapomínáno německé menšiny 

v denní politické, kulturní a hospodářské praxi, že se tak dospěje snáze k zmírnění 
národnostních protiv, po případě zeslahení opatření, která hy jinak mohla vyzníti 
proti Němcům a konec konců, že postupně se podaří uskutečnit touto spoluprací 

některé z německých požadavků, které hy jinak uskutečněny nebyly, a že'časem 
se vytvoří psychologické a politické ovzduší, ve kterém hude lze přikročiti i k ře= 
šení zásadních otázek národnostní politiky ve smyslu německých požadavkli. 

V této důvěře posHovala německé aktivisty jednak zkušenost, již získávali hěhem 
své aktivistické politiky a která ukazovala, Ž~l'_~~_~~-11_~_~_~t"e "\Tládě přináší vskut!!t 
něm~~kcSmel!~i,Il~ a jejím kulturním i hosp~dářským podnIkůni-er~~t!c~é výlw_dy, 
jednak i ohčasné -ústllp~ěj ŠÍ -a slihněj šíp~-~j~;y -J:l;-~-t;a~ě~slovenské většiny. 
Krátce po nastoupení aktivistické politiky upevnil tuto naději t~~~jš~, __ ~~~i~tr 
školství dto Hodža,jenž v roce 1927 ve velikém školském projevu ohlásil, ikdyž jen 

povŠechně~lfmy'8rp~ovésti národnos!..~._~~~lsk~~~~autonomii. 
Druhý německý táho;,-ke kt~rému-patřila zejména německá strana nacionální a 

národně~sociální a od kterého tvořila k aktivistům přechod liherální Deutsche 

Arheits- und Wirtschaftsgemeinschaft, odmítal zásadně aktivistickou politiku a 

taktiku, vyčítaje aktivistům, že do_~~_~~y" hez zá~1:lk. Tvrdil, že aktivism 
je pro Němce neplodný a že jen zeslahuje hojovnou sílu německé menšiny, kterou 

je třeha uchovávat k dosažení hlavního cíle menšiny: národní německé autonomie. 

Radikální elementy této fronty nepřestávaly vostrém veřejném, ale ~~~!?i pod

zemním a za hranicemi vedeném hoji proti českos~()Y~l:l:~k:ým "\Tlá~~E1 a proti C;~
slovenské repuhlice ~hec. S~ými~tyky s iredentickými a nacionalistickými orga

nisacemi velkoněmecké orient~ce musel tento tábor živit jen přesvědčení, že 

všechny jeho progr~matické zásady, zdánlivě slučitelné s ideou Československého 
státu, mají hýt jen ~!!lPou k 'Uplatnění jiných prgg~~!Ilů, mířících mnohem spíše za 
hranice republiky, k vytvoření velkoněmecké státní jednoty. Mezi ohěma němec
kými táhory ~držoval se trvalestaY:ll0j~, v němž negativistické elementy opero

valy heslem jednoty ně~e~kéh~ lidu y __ Česko~~~.Y~!l~ku, pokoušejíce se odpoutat 
aktivisty-~dspolupráce s českoslo':;~nskými stranami. Snaha ta zůstávala hez 

účinku. Jen v roce 1930 podařilo se uvésti ve skutek společnou akci parlamentní 

v podobě návrhu na :ryt;oření zvláštního Ill~~~~no!~!t()'Ýl>0ru, jenž hy projedná
val národnostní a menši~~-~tády-;t.it~-: Návrh hyl podepsán všemi německými 
stranami, nenalezl však ozvěny na československé straně pro naznačenou samow 

zřejmou nedůvěru k nacionalistů~ a zapadl hez účinků. 
Pokud jde o ma arské menšiD:.3T, vyvíjela se v užším rámci podohně 

jako politika menšiny německé. Neplodnost negativistické politiky obou hlavních 

stran této menšiny: křesťanských sociálů a maďarské strany národní nezůstávala 
rovněž hez důsledků. Vedla nejprve ke krisím v uvedených stranách - sem patří 
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zejména odc~od p~slance L~l~ye na počátku roku 1925 an~:I:I1_~!§.p~~ěltY~_~!l!~.d~lské 
s!~a:!§.zeE:tlYilnyIl~~ ~!>:t.l~l!l~1l.~ vl?rll~~!!ur_o_ku_122ft- a způsobila pak že ~eali
ShC~ e eleme~ty maď a~rské menšiny koncentrovaly se stále početněji a cíle~ědomě' i 
v ~arod~~st~ch frakclch celos.tátních stran československých: zejména repu. bliká J. 
ske a socIalne d k t' k" D fi . .--.--.-.. -- . n 

. v,-·emo ra lC e. e lllhvní slovo o vývoji politické orientace ID ď k' 
menslny I . . ,., v v v" • , , a ars e 
. '" "ne ze zajlste Jeste nCl: JeJÍ národnostní politika pr.ogramaticky i praktick 
JeJI pomer k slovenské a československé většině J'eJ'í určenI" kultu "t v hY' 
dl' XlU, o vsec no 

~e osta o se dosud daleko za vývojovou etapu, která hyla charakterisována nere-

~I~~u a n~~e~okratickou myšlenkou ~!1r:~~~g:~~sk.gJJ:, odyislostí od Budapešti a 
JeJ! o reVlSlOlllsmu. Teprve až se v této menšine uplatní mIad~IP v k I k" 

o d v " " , na ces os ovens e 
pu e vyrostle generace, bude lze patrně počíti s novou kapitolou v tomto' vývoji. 

~r~nikavým zásahem do vývoje národnostní politiky v Československu J'ak ' 
JevIl v ... , '. v , se 

e vyvoJl onentace nemecké menšiny, .9):"la ~ajis~ radikální pol't' kp v 
NV k P ť ._---- 1 IC a zmena 

v eme~ ~: r~dký rozmach Hitlerova národního so~i~Iismu, vyvrcho!i;ší v ovlád-. 
cele nse tImto hnutím m Vl ik" "v-.-· k " 

~-__ e_._;; p "v" e pron ave ucm y na vsechny německé menšiny 
v vEvrop",e a t!m.~p_I_~~:na Němce v sousedních státech. Všechny nacionalistické vše

nemecke o~galllslace, které už za minulých režimů ovlivňovaly nepříznivě radikální 
elementy ceskoslOvenských Němců, slily se nyní v J'ediny" p"'oud l"~ 

,. 1" '" . V' ,.,. ... a na ezaJlce pro 
sve po IhC~~" teo~le sU'oky ramec v~.rasistick~jd~9Iggii.Ilá:r;odního socialismu, které 
pro zahralllCl dalI formu teorií o V olksgem.einschaftu"'o . I ik 

' "v' -~------ "~~ __ ~'.II. zvmu y pron avou expan-
~lV~ cmnost, kterou zasáhly samozřejmě také Československo. Nositelem no 'ch 
IdeI stalo se tu hnutí Henleinovo které z . ád v'h vy 

.. ~'--'-'--_. __ .-------_-1. J 1'a tvorene o nevelkou skupinou mla-
dych oso~, sous .. třeďujících se v tak zvaných ~!m~1'a.4~cJlaft~ch a nalézajících 

oporu v ~emecky~h ~rganisacích !~vý~ovných (turne~~:ý'~h), vyrostlo brzy na 
mohutny proud, ]enz strhoval masy německého obyvatelstva a získa"val ne' ". 

v b~}' Jenprl-
vrz~nce ,. yv,~ ych stran ,n~.?io~lní ~_ná!:..~~ně~ociální, rozpuštěné v roce 1931 o 

brnen~kem ~~li sp~rtov43i, jimž bylo prokázáno spojení;~ě~~cký~i 
orgamsacemI uedentisticky'm' V~ • k" . -- '~ .. , ..... , 

,. " ,;:::;-'--- . ... I a pnEr_ava v~Jens y~~ ll!ccípro!i r~I!llbIice, nýbrž 
take radikalneJsI elementy aktivistických stran. Účinky tohoto procesu v v k' 

Y' Vb I Vv nemec e 
~ens~n~ ! y zmereny přesně ve volbách v květnu, 1'.1935, v nichž Henleinovo hnutí 

;:~~enI~s~ se" ~~tím ,v_pol~~k()u~_t.~al:l~u (S~<!~!!!~h_ťl.lIeimatpaI'tei), ukázaI~ , :t neJsdneJsIm taborem německé menšiny, získalo pfes milion hlasů a 44 _ 
datu z celkového nočtu 72 v h v k ~ h .. o ~-:-=~.,~_.,. ___ ,,_.~".'_"" map 
'~~"--, .. -" ~~-----c-~- ~vsec nemec~c mandatu. N arodnostní program této 
strany, vedené bývalým učitelem tělocviku Henlein~1'n neobsahuJ'e v pod t tV 
v d k O k .. ~_,~,e_~' S a e po-
za av u, te~e by nehy:r figurovaly už v dřívějších programech jiných německých 
~~r~n. Vr~h~h v ~odstate v požadavku ~rodno,stní autonomi~, při čemž nelze jasně 
rlc~, zda Jej nova strana chce pojímat ve smyslu nejradikálnějším: teritoriálním. 

Pozadavky v oboru hospodářském, sociálním, školském a úřednickém míří vesměs 

k uplatňování nároků na větší ohled na Němce a na rozsáhlejší podporu jejich 

institucí a příslušníků. Henleinovci dávají jen radikálnější důraz na tyto poža

davky,' což je ostatně jen důsledek ~J!!lořádně_!~~!'ý~ll,s()ciáln!~h pomě~ft, které 

mají patrně vůbec největší podíl na úspěchu sudetsko-německé strany. 

Musí-li být přes to nová situace považována za radikalisaci německé menšiny, 

zhoršení jejího poměru k většině a ke státu, pak nutno hledati k tomu důvody 

pole. Lze je vypočítati asi tak: Nová strana je do značné 
---~"~.~.,~-~.~,~~-~-~-~~,~~.~~-~---

míry říšskoněmeckého náE4)dní~o soci~:lismu. Jeví se to ve vnějších 

formách její organisace, v přejímání principu~~~()vského, v uplatňování prin

cipu ~otalitního a ideologi~V ~1k-~g~~ci;;~~iu. Že tu nej de jen o vliv teoretický, 

to .. nesporně zi!~ť ované ~.kY_pl!~ll!_~!líkiL!Ienle~ovy _ ~~ra~x.,_s_!.~~!!Í!IlJ 
",--._,",_,e' 

o,.!ganisacem:i, a to i organisacemi vyloženě iredentickými a špionážními. 

Tato politická a organisační praxe no'té strany zeslabuje nevyhnutelně všechny 

loyální oficielní projevy vůdců strany, vytváří ovzduší trvalé nedův~~y a nutí 

k největší obezřelosti a reservě vůči jejím sbHžov;am-a:- zdáiJ.H~ě aktivistickým 

pokusům. 

Nová situace způsohuje současně, že příchylnost německých aktivistických stran 

ke státu a jejím demokratickým základům projevuje se při tom intensivněji a 

opravdověji nežli kdy~o!ivjiIlgy. Poněvadž ovšem jde jen g~JQm~k~!l~imecké_ 
fr~~ty:;p~;'ě:;;dŽ-~~iz~ zapomínat ani chvíli všeohecnéevropské situace, vyža-

~~ __ d ". - -. -.---'~.- -~-==~,----'----

největší soustředěnosti st~tní, nemůže hýt ani řeči o hledání jakýchkoli 

cest v národno~bripolitice stát~-:-které hy šly za rámec pevně daný dosavadní 

ústavou. 

Přehled o národnostním vývoji v Československé republice nebyl by úplný, 

kdyby nebyla učiněna zmínka Jed~~~~! __ ~~1!L~l~.=!!lenš~~~~ls~~, jednak o národ
nostních problémech, kterými byl rozšířen politický účet republiky připojením 
P~dkar"p~;ts>ké Ilusi ke státu. .~"-~"._~ ... 

Význam polské menšiny, tvořené v jádře r2L()~'\Tino~~~y:!atelstva okresu~{e~kQ,:= 

těšínského a ~čtvrtinou o~atelstva okresu f~Y~~:kého, je hlavně v tom, že je roz

ložena v polském pohraničí a že se stává přirozeným objektem, ve kterém se zrcadlí 

proměcli;;~~~]iti~ký~h~ztahů československo-polských. Po rozřešení sporu o Tě
šínsko skončeného 28. července 1920 rozdělením tohoto území, nastalo ponenáhlé , ~~"~., ... -~-"'. __ .-,-~"~_. , 

uklidnění ve vztahu obou států a nastalo proto i uklidnění polského ohyvatelstva 

v Československu přes to, že ~oto obyvatels tvo mělo značný podíl v agitačním zá

Lv .. "_ •. ~_,"o~h_o_u_ státůQ_!,~~ín_sko. ·Ústavní, škol~é' a ostatní zákonodárstvíČeskoslo
venské dávalo polské Illenšině stejně jako jiným menšinám dostatečné podmJn~y 

k existenci a roz~iTkdyfbyr;ijt~~~nj'~jí-;ii~t~-ypc:lk~d se dá~ n~účet Šlo~~ků, 
v'iátlvŠfchsek české~u vědomí. Politika této menšiny, representovaná prakticky 

politikou dvou táborů: sociálně-demokratického a občanského, hyla loyální a sna-
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žila se .uplatniti zájmy polského obyvatelstva praktickou parlamentní spolup c 
v k I k" rac ... 

s ces os ovens ymI vládními stranami. Poslanec W o!f, zastupující od roku 1925 do 

roku 1929 ... ~2:s"~~~:Il!inu, byl ~~Spi!~~!~In~grár;;í]lO kJ~, poslanec .~p:obot 
~l~~~ __ ~~~~~!~~~demokrati(l~ého. Polští poslanci zvolení v roce 1929: D~. B-ii~~k; 
Chohot hos:ntovali o~allyl~g.1!í~J! sociálních d,~lll<:)lt:!~tů. Situace se změnila teprve 
tehd!, kdyz v Polsku nahyla převahy politická orientace nepříznivá př~telskému 

pomeru s Československem a když v lednu r. 1934 došlo k ~olsko-něm(;Jcké~dJ)hodě. 
~ aršavský a krakovský' vliv jal se pr2_11.~:mzet nespokojenostpolské~e~Šiny na Tě
sI~sku, vYvvolá~a~ ~ ní ':~!~~Rolské tendence, živit nenávist k českým: spoluohČ;. 
num" a ovsem 1 dlngovat polské poslance z vládních lavic <LQoposice. Ve volhách 

v kv~t~ur.1935 Poláci postupovali společně s oposičním táhorem ~y'~n~kýJ;~hJ!uto

~o~rustu a z~olený poslanec WoU s!al se r~.Q!!~lním žalohcem.pr{)ti menšinové po
h~!lCe repuhliky. Poněvadž v této politice nenastaly v podstatě žádné změny od 

let 1920 a 1921 a poněvadž na československé straně nezmizela dohrá vůle dávati 

polské menšině všechno, co jí podle početnosti a významu patří, lze předpokládati 
že otázka této menšiny přestane hy"'t otázko . k 'I . v v.. v: ~_.~_~. ...... .... .~. . u, J a ml e nastane aspon castecna 
změna kursu v zahraniční orientacI' pol k'" bl'k S dli" .. _ .... --;:: .. _--:,_"._ ....... ~ ." ... .. . s e repu I y. prave vy, ale pevny po-
stup uradu v obvodu těšínském dgvedetlljistě udržet autoritu československého 
sJ~tu. .' "~~.~". 

Poku~ jde ~ rusínskou menšinu, největší část jejích příslušníků žije v Podkar
patske RUSI, se malou Saint-Germainskou smlouvou přiznává auto

nomie v rámci Českoslov~Ils~é republiky. Otázka celého uskutečnění této autonomie 

patří k otázkám, které zbývá ještě Československé republice ~, Šestnáctiletá 

kult~rní, ~osp~,dářská, s?ciální i pJ:>,Ji!ická l!,J:i.pe, vykonaná ~ tét~'..J:~řed-".álečným 
madarskvmrezlmemzanedba'vane'" ITeml' prvl'ne I v....v.. 1" "k'" k ~ ._.~. :"-~'~~:'--d.,L.-~~ .. ~._~.c.._- .... LI , S a zI!-~.Q!l:~:zvys_e!llpo~tlC.~J~ .. ulturní 
urovne omacího obyv t I t v' '1' .;_.---.--_ .. _ ... " .... _. . .... li.~esVa a pnpravl a Je pomalu řízení a udržení samo-
spr~.!I_~~Ině, Rusínští činitelé političtí a kulturní mají postupně stále ~ětší podíl 

na této ~říprav~é práci, která bude pravděpodobně v dohledné době považována 

~ v~kQ.!l:~_~:I!()u" U skuteč~ění .. autonomie, která''1llá znamenati, že autonomní zemský 

snem bude rozhodovati ~Cl_~!~,~~~llJ~~,~~J:líc~§koJ~~ých a jazykových otázkách 
země, post~ví r~Lpn~I.J»řed v<!!:n0l!.-.JIQ.hu, k j~jÍmuž splnění bude ifeba 
dohody a Sjednocení rusínských, dosud zejména v jazykových a církevních otáz

kách p,\~~~!áhorů. Stá t hu d e mí t ú k o I :říditi tento vývoj tak, aby bylo 
opravdu pomoženo rusínskému ohyvatelstvu a' ahy hyla za všech okolností za

bezpečena jednota autonomní Podkarpatské Rusi s Československou republikou. 

Pokusíme-li se vyjádřiti souhrnně dosavadní národnostní vývoj v Českoslo
venské republice, musíme říci, že jsme prošli především stadiem v kterém národ-

, ve ' 

nostm menslny - a tu máme na zřeteli především největší jejich skupiny: ně-

meckou a maďarskou - stály v odboji proti státu a československé většině, která 

sama kladla politické a kulturní i hospodářské základy svého státu. Tato výstavba 

státu byla prováděna za vedení presidenta Masaryka v duchu demokratických 

ideí, aniž by byla namířena proti menšinám a stvořila svými zákony ústavními, 
volebním řádem a zákony školskými všechny potřebné podmínky pro možnost 

uplatnění a rozvoje národnostních a jazykových menšin a jejich příslušníků. 
V druhém stadiu vývoje, který začíná r~~~I:l!,I~~§~n~~.2~=~~,J!1!~tlilQnRQ~q.'§!~!E.~.?~lepš~ 

v~!,1!hll __ !!!:.~zi.!lle!l§~mill~ilino..Y, takže bylo možno přikročiti ;;ls~~~~~~ě 
ke sp()l,ll~!~~i, a ve vztahu nejJ~ilnější D;l,enšinyně.mecké mohlo se mluvit o česko
;i~.y~Il.§~~::n~I!1:~cké syl'l1biose. Spolupráce většiny a menšin zůstávala ovšem ome
zena na otázky společných z~jmů obecných a na společné úkoly st~tně-politické. 
N~]]1ohlo se dospěti k tvořivé činnosti v oboru politiky národnostní. vývoj tímto 

směrem byl přerušen je~nak ho.spodářskou krisí, která odsunovala všechny pod

řadněj šíproblémy , jednak l?_olitickými!l;:rn.l:ltky~a komplikac,e~wi zahra.ni~ně-poli~ 
tickými, které nadešly v .EY~Q:R~,IHLpieYr.atu. .. :v:"Německu. Nová ideologie, která 
učinila ~de i v jiných státech státní raisonou ideu rasového nacionalismu a která 
vzburcovala velikou část příslušníků německé národnosti v~ všech okofilích stá

tech, nemohla prospívat národnostnímu míru a menšinám v žádném z těchto 
států a také ne v Československu. V Československu ~emohla sice vést k změ
ně pevnf~h-d~mokratických základů národnostní politiky, ale o1;>J!O,vila._.n.edů,. 
věru k menšinám a do.!!!!tila č~skQslovenskou většinu k větší ohezřetnosti, po-

- .- .'-"'~ - ' -- -

stavivši jakékoli řešení národnostních a menšinových otázek 
V době všeobecné vážné situace, kdy každý stát považuje za hlavní svůj úkol držet 

co nejpevněji p..!ěže v rukou a zesilovat vnitř;tÍ sY9.llj,eCl]]Jltu , ani Československo 
n~může si d~rřát- ;kékoHv e~p~~i~;~to~ání votázce národnostní. Dostatečnou 
zárukou bezpečného vývoje pro většinu stejně jako menšiny jetu demokracie. U cho

vání, upevnění a ohrana této demokracie je sp..?lečnýmzájmem všech. Opravdo
vost, s jakou se menšiny dovedou na't-;;'tb~~!a~;~ b~'d~·~ěřítkem jejich 

zájmu o stát, měřÍtkemjejichloyality a pro hudoucno nepochy~ně i důležitým sou= 
činitelem v určování dalšího vývoje národnostní poHtiky..,československého státu, 

JOSEF CHMELAŘ 

LITERATURA: Šolc, Národnost a její význam v životě veřejném, 1884. - Kapras, Přehled ,,-ývoje české 
jazykové otázky, 1910, Češi a Němci v českém státě, 1930; Mapa poněmčování zemí koruny české, 1919. -
Krofta, Němci v Čechách, 1926, Národnostní vývoj zemí čsl., 1934, - Peroutka, Budování státu L-III. 1934-5. 
_ Šubrtovy (1911) a Říhovy (1934-5) mapy národnostní, - Německé stanovisko: Lodgman, Deutscbhohmen, 

1919. _ Freissler, Vom Zerfall Osterreichs his zum tschechoslovakischen Staate. 1921. 
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Národnosti v Čsl. republice 
Statistika a současný stav fl 

1;ákladním předpokladem existence každého národa jsou lidé a země. Můžeme ná

rod definovati jakkoli, vždy se skládá z lidských jedinců, kteří mohou žíti jen na 

půdě a z půdy. Mancini, původce první vědecké definice národa, uvádí proto prá-
vem mezi znaky národního společenství na prvním místě území". Do-

movina, vlast, t. j. země, na níž národ po dlouhou dobu usazen a k níž jest 

Pflpoután-svym bytím, není jen průvodním zjevem národní existence, nýhrž nut
ným jejím předpokladem. 

Význam národů v dějinách nehodnotíme arci hmotnými měřítky. Velikost i síla 

národa nezávisí j,~1l:I1:<!~_p()~~!nosti a rozlo~~~i hohat~tvíjeho národ~bo územÍ. 
Lepší kvalita duševní a usilovnější práce může do jisté míry nahraditi menší po
četnost obyvatelstva i chudohu přírodních zdrojů. Není však žádného přírodního 
ani sociálního zákona, že hy chudší a tělesně slahší musili vyniknouti přednostmi 
ducha nad těmi ,kdo jsou od přirozenosti silnější a žijí v příznivějších podmínkách 
hmotných. 

P~-t!!~~§t.!l:~J:4)d~ a r~z!ehlostje!to nár~c!ního území nejsou proto v životě národů 
činitelem druhořadým a nevýznamným, jehož hy bylo možno přehlížeti neho za

nedbávati. V soutěži národů hudou, za stejných jinak předpokladů, rozhodovati 

o jejich síle a významu uvedení činitelé vnější. I příležitostí k uplatnění dušev
ních schopností hude u nii'~:oaa-po'Četi:těJŠího a~hohatšího vždy poměrně více. Ná

rodové vedoucí dnes kulturně jsou také zároveň mocensky, počtem svých přísluš
níků a rozlohou i hohatstvím své země, na prvních místech. Není proto hezdů
vodné, že novodobý nacionalismus klade takovou váhu na udržení a množení sta
vu populačního a územního. 

V prvních počátcích vývoje československého :národa, kdy začal vznikati z čes-
",.. . .., 

kých, moravskoslezských a slovenských kmenů, hyly dány vnější možnosti, ahy 

se tu vytvořil národ poměrně veliký. Území, které po skončeném stěhování ná-
~ -----~~"'~~-

rodů měly tyto kmeny zahráno, zaujímalo rozlohu přibližně asi 160.000 km2 • Ne-

hylo sice od přírody vyhaveno zvlášť hohatými statky a příz~ivou polohou, ahy 

hylo možno nazvati je ,,~ladkou zemJ'~, ale ~ehrlo ani chudé. V rozsáhlt~h, tehdy 
. eště málo přístupných hvozdech i v hažinatých údolích řek hyly ~lk~~~s~!~ 

~olné půdy, které dovolovaly pro první staletí pOIIlěr~ silnou vnítřní expansi.,"" 

S=----;;-~o-'-o' dní. s. ídelní ,ohlast která na J'ihu i na severu sahala il~O~o!~_py_n~JsI_ VOJI puv . ,_ ._~,_,. ___ , 
hranic;Č~ký~h zemí i jižního Slovenska, si však ~ešLaSlováci neudrže~~ .. Váleč
n~Ip~k~jným pronikáním ~ě~~ů a ~m,_Maď~l'ůhylo č~skosl,ovens~é jaz:
kové a národní území podstatně zúženo. Dějiny československeho naroda JSou za

roveň dějina1!li Ú~!i!Pll'jifěd-těmito' dvěma sousedy, který hyl po dvakráte zas~a
ven a přerušen p~hy~em zpě_t_~f_n1; uprostřed druhého ~pět~éhvo v:,ohyhu, proJe
vujícího se jako Romalé QP..-h~~j~!~vání ztraeep.ých pos~~.Jlrave zlJeme. Úhrnem 

pak můžeme počítati, že původní souvislá ohlast československ~ch ~íde! ~e zmen

šila od devátého století přihližně asi o 70.000 km2
, tedY,_~~~nez~ve p~tll!r. 

Podle výsledkú posledního sčítání lidu ~~J930 zaujímají (katastrální) ohce, j~
jichž většina ohyvatelstva jest národnosti českoslovens~~, dohromady plochu me-

88.487 km2 • t 

ohce většinou německé 27.996 km2, 
.~" 

ruské 13.231 km2, 
" " 
" " 

maďarské 9.913 km2, 

" 
,. polské , , 525 km2, 

.... " " 
rumunské 252 km2, 

" " 
židovské , 63 km"', .. " 
charvatské 26 km2, 

Nelze přesně zjistiti, 1f~oU ploc~~.zabÍrají _ če~ké a slovenské ohce v zahran~čí~ 
Jisto je, že není příliš veliká a že celé sídelní území československého národa hy 

'imi dosáhlo je~Q_Q kl!!2. Velké vystěhovalectví Čechů a Slováků v XIX. sto

ietí, r".Zl'!Y!",.Ú.!'sll-R? v~ikfchl'ro8tran8tvích a nesoustřeďujícse do určitý~h s~e
disk, nevytvořilo nového sídelního území a skončí posléze ztrátou rozptylenych 

příslušníků, kteří sI!!I~~!~~~á_~odním okolím. v, o 
České jazykové území.!-~~!~é zabírá v českých zemích (hez nemeckych ostrovu) 

km2 zv'ětší se přilehlými ~eskými ohcemi v ~!uském Slezsku (a ~l~..d~k:V 
n~eJ:'--v-y-'š-e~-5L--'-'-a-"-55~Q_km2; jest tedy ;é~Ši-;e~-~á~od~í ú~emí ~alýc~v~ár~d.ů, hal!: 

ských,Litevců neh_~_~_~tyšů_. Jeho populační kapaCIta Jest SIce VySSI nezh uzeml 
haltských 8tátů~-nicméně teprve toto srovnání jasně prokáže, úzce est _.o.nes 

vymezen_~čl:l~~f jazykový a llárodní prostor. V t~mto os~ětlení s~ ohje~í p:ně 
do~;h národní jednoty československé. SJ~~~!~~Ja~ykova ohlast,]en aSI o ,_tr~
tinu menší nemá význam jen tím, že J~ro Cechy __ tvoří most k východu. 

Teprve české a slovenské území přihližuje národní teritorium československé 

na úroveň velikosti národního území maďarského, hulharsk~ho, neh~ pOl':ugal: 
ského a dává zároveň více hmotných předpokladů pro rozvoJ narodruch sil, nez 

jich poskytuje každé z nich samo o sohě, 
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Z celkového území Československé repuhliky, zahírající 140.493 km2, připadá na 

národní území československé 62 °99%, na národní menšiny, počítáme-li k nim 

i Podkarpatské Rusy (Ukrajince), 37·01 %. Necháme-li stranou autonomní' Pod. 

karpatskou Rus, ohjeví se, že ohce většinou československé zahírají 69-06%, ohce, 

v nichž převládá některá národnost menšinová, 30°94% plochy zemí českých a 
Slovenska. 

Jeto fakt neohyčejné důležitosti: skoro třetinu zemí českých a daleko více než 

čtvrtinu Slovenska zaujímají národní menšiny, které se neúčastnily budování stá

tu, k němuž zaujímají stanovisko namnoze odmítavé. Československý národ jest 

arci dnes v té příznivé situaci, že maje v rukou státní moc, učinil konec dřívější 
germanisaci a maďarisaci svých příslušníků a elikož roste rychleji,1;la

hývá zpět půdy dříve ztracené, byť i velmi pomalu: za poslední sčítací ohdobí 

(i921-1930) nabyl podle úředních dat nově většiny v 96 obcích a rozšířil tak svoji 
jazykovou oblast o 1.010 km2

• Přes tut~-;;:~žno;t šíř;~, jež však v budoucnosti 

stěží bude moci vykázati výsledky tak příznivé, jako v době odstraňování ná

sledků dřívějších mocenských poměrů národních, zůstane však pro dohlednou dobu 

rozhodující skutečnost, že víc než státního teritoria j sou Q~ídle,!!y ':ná
rodními menšinami. 

T~~~o ~ý~i~'ii~i německé kolonisace a vpádu Maďarů i jejich nadvlády v bývalých 

Uhrách jest však ve svých důsledcích pro národní ráz Československého státu,ze
slabenněkolika důležitými činiteli. 

/,,,p"~">'" 

Němečtí kolonisté, usazovaní českými panovníky, poněmčili sice celé kraje a za

tlačili český živel na mnohých místech dflI~~() od do nitr~země, ale nepo

dařilo se jim vytvořiti jednotné jazykové území,§QI!y~§lé. Přes pronikavou němec
kou kolonisaci zůstalo ~~ltl!ntJ~~ntrální, ~a tím dominující postavení v zemích čes
kých. Pohraniční kraj~~'~osazenéN~ěmci, jsou roztrženy českým jazykovým úze

n;,ím~ sahajícím n_q,,;Yi<?e, místec~ až k státním hranicím, na několik spolu místně 
nesouvislých skupin, které nemohou se spojiti v jediné administrativní území se 

společným hlavním městem. Češi v Čechách mají odevždy své přirozené středis
ko v Praze a Češi morav~J~~()s~~~ští měli je v jednom ze dvou historických hlav
ních 'měst Moravy. Němci však ze všech končin českých zemí mohou se hez vel

kých ~h~íir;~jíti jen na české půdě,._ Praha a ~rno, resp. 91~D:loI!c byla a zůstala 
..,'~ "--'-~--"-" -_._-_.~ 

hlavními městy nej en'pro český lid, 1:lýbrž také pro něm~:koti menšinu. 

Tato skutečnost ~~ill'Kže'vŠakii~míti záv;;ných důsledků pro vývoj národních po

měrů v zemích českých i v budoucnosti. Hlavní město, má-li velkou atrakční sílu, 
upoutává k sohě také příslušníky jinonárodních menšin a půsohí na ně přirozenou 

cestou ~~l!ě. Stačí vzpomenouti lt~'yí,cl.~i!y~ývalém Rakousku, kde se sice 
.z českých přistěhovalců tvořila peskámeI!~in_a~ avšak zároveň velké množství Če-

$-"~'=-"~~< 

chů zaniklo v německém prostředí, přizpůsohivši se mu. 
-----~-~'-~,._'"~,......,.---.--... ~ ... ---~--

Periferní poloha německých sídel má však ještě další nepříznivé důsledky. Pohra-

niční horský terén podporuje ~menov~~~ratg;1!!!!~, u Němců ~ ztěžuje "jim žá
doucí koncentraci. V některých souvislých ~oJ~1J!§,:t~ch-PQDl,.e_zních JSou pomery geo

grafické tak nepříznivé, že II.ě~ecké menšin~_schá~e,jínamnoze _~. kra~insk~_~t~_e. 
diska. Tak jest tomu v Po~umaví.1, kde se německé obce táhnou v dlouhem a uzkem 

pi;;;'u podél jihozápadní.hranice Čech, a ~ji~ní Moravě, kde je~ s~ěre~ k ~rn~ 
vniká německá jazyková ohla st hl()1J.llě1i_.<!~!~~ě. Žádné německe mesto Jihoce~.ke 

jihomoravské nemůže se státi kulturním neho hospodářským centrem ~raJln: 

ským pro všechny l~{ěJl:!~~jihočeské neho j~~!!!~l"_~vské. Na tomto faktu Je take 

založeno pomalé vnikál!:L~~~~ého živIl,! do úzkého pruhu německý~h sídel naj.il:lO
západní M~;~vě, k~rá odtržením od Rakous ztratila dostatečně velké zázemí, Jaké 

měla před světovou válkou. 

V nejlepší situaci jest německá menšina na největším souvislém území .německé~ 

a na severu Čech, jež zabírá přibližně asi 12.800 km. Vzniklo !~~= 
kolik větších která j sou krajinskými centry německého národního života a 

nejpevnější oporou ~.!!~~_!~~~!!g!!§m,~~tví. Ale ani na tomto území nemohlo s: vy: 
tvořiti společné středisko, v němž by se sešli Němci od Chehu a Tachova s Nemcl 

od Liberce a Jablonce n. J. Geograficky by se k tomu nejlépe hodilo některé město 

v pánvi avšak právě zde jest německé území nej

užší a nadto rychlým rozvojem horní těžby a průmyslu stalo se ~!.~i~~_l:I..~I()4~ě 
silně smíšeným, v němž na četných místech ~á ~~j ž~l ji!'J~!~~~. 
I --d- '-···h···~:-"----:-·":; VP • 1'" bl st německá zahíra]'ící 4829 km2 na severu země M. 5'-ru a nejVetsl SOUVIS a o a, ~_. __ ~._. ___ .,~_,~ _____ , 
ravskoslezské a v přilehlé č4.~!! __ yjcllQ,<!!1Í<?~_~ech, jest bez přirozeného centra, jeH
k~~~i~;á~ě j;jím středem se ;áhne horská hradba moravských Sudet, oddělujících 
bývalé Opavsko od seve~ní Moravy. , V' , __ 

V obdobném postavení jako Němci jsou ~ovensku M~darI. Madarske obce, 
které z důvodů geografických, hospodářských, komunikačních a strategických 

byly pojaty do Slovenské země, tvoří ~~~~~~_v_el:Qli~ou!!~p~smopodél celý~hjiž

ní~JL~_i~hoyý(~.!lOdních hranic Slovenska a naJ~záp~~~.Ro~~~~p~!~~é_Itus~. Jest 
zhola nemožno, ahy tu vzniklo nějaké společné městské kulturní centrum; Jen na 

jižním Slovensku, kde jest usazen větší počet Mad.'~':ů, mohlo hy se státi kraj .. 

~kÝm sá~di;kem pro západní část m~ďarského území ~ěsto ~omárug, ač sloven= 

ské obce pronikají až do jeho nejhližšího okolí, takže bude míti pravděpodobně 

stále slovenskou menšin.!!. 

Geografické podmínky brání v~áležitém soustředění také Podkarpatským Rusům 
(Ukrajincům), ač jejich národní území jest mnohem kompa~tnější než m~ď~~~ké 
nebo německé. Horský ráz krajů jimi obývaných nedovolUJe, aby hlavm JejIch 

město vzniklo někde jinde než na samé periferii jejich sídeln.LohlasJi. V nynějším 

hla vním městě Podkarpatské Rusi j sou doko~~e- P,i!ik~:rJ.?~t:~:t!ocRll~O,\,:é"y~_ D:!e~~ině., 
a také v druhém největším městě Muka?~y~" jež hy se nejlépe hodilo za hlavní 
město této země. 
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Velkou předností československého národního území není jen centrální poloha ve 

státě, nýbrž také jeh?_vJ:!Ší QosJ!od~řs~~h04not:a~ a~poň y_zemích českých. Němci,' 
přicházejíce do nich později, byli osazováni h~tl!YclllLy-p-01n:illičníchkrajich, hgr-

~k~~!:, a tud~~ Cll:udších, neúrodnějších a zemědělsky méněcenných. Českosloven-
"ský národ ~ Čechách a v zemi Moravskosiezsk;fmáp~~to zemědělskou základnu 

mnóhem širší a pevnější než Němci. To ostatně plyne již z toho faktu, že v ornou 

~~_~~'_ h()~podářsky JtejcePIlější, jest v českých zemích obráceno v českém'j~~yko~' 
vém území 53·27% z veškeré půdy, v německých jazykových oblastech toliko 
~.Q.§~_%, kdežto lesy jest porostlo v českém území en 26_~30, v německých však 
~§.!~%. 

Následkem příznivější polohy českého jazykového území, které zabírá většinu kra
Q 

jů níže položených a teplejších, jest č!:ské ,~.e_~~<l_ěls!ví mnohem intensivnější než 
.německé. Zemědělsky nejdůležitější oblast řepařská, která také uživí nejvíce oby
vatelstva, jest z největší části č~ská; j ešt-p'ií;n:;Č;;'é, že, pokud Němci pronikli s hor 

do úrodné nížini,-'T;k~;~ pře v Čechách na Žatecku aLovosi~i:u, na Moravě na 

Unčovsku a Pohořelicku, jde ponejvíce o kr_aj,~po]1~:n1čené p€)I!1:ěJ:'l1ě velmi pozdě 
(ve stol. XVII., ano až v XVIII. sto1.). 

Z menší úrodnosti půdy a méně vyvinutého zemědělství plyne menší zalidněno~J; 
'~:':~:'7~,':'.~~:::~_· oblastí něIlleckých. Kdežto v českém jazykovém území (spol~-; ně

meckými ostrovy) bydlí na I km2 ~40 toHkéž jako v hustě zalidněném, ano 
snad již přelidněném Německu ItaHi, připadá v německé oblasti na severní Mo

ravě na km
2 

en Moravě (od Znojma za MikulovL~§" v Q!Iickýeh 
horá~~ 63, ua, PošumavÍ již jen 56, na N ovobystřicku a na jihozápadní Moravě 
dokonce toliko 48 0llYv. Tento fakt mnohem řidšího zalidnění většiny pohranič
ních krajů německých jest na národnostních mapách, zhotovovaných běžným způ
sobem, zakryt; význam německé menšiny je proto na nich přeceněn, váha české 
většinYF~~_~~eněna. ; 

Nižší úživno;t~:;;'ě~eckého zemědělství byla v Čechách ze značné části vyrovnána 

jednak ~~~.~()hat!tvím nerostným (zejména :tIhIí), především však vybudová

ním mocného průmyslu, nejprve hlavně .~~~!QmllS)_~_~kl~!§'kého, později průmyslu 
kovů a strojnického. V některých krajích,'zejména mezi Chomutovem a Ústímn. L., 

kolem Liberce a Jablonce n. N., ve výběžku šluknovském a v okolí Karlových 

Varů se soustředilo v~,!~L:n1Il_?~€).,p:r!tD!y§.t()-y:é4g_~dělnictva a vytvořily se silné 
a~~~,~~~Eace obyvatelstva. Jejich vlivem pak stoupla hustota německé souvislé 
oblasti jazykové v Čechách západních a severních až na na 1 km2 , tedy 
výše než v jazykové oblasti české. 

Situace maďarské menšinYl:!él~loy,©t!~ku,~!Ln_a __ Podkarpat.ské Rusi jest jiná než 

německé. zemích sídla mad'arská pr~v~ v neiúrod:r:~J~jeh~~s!echní,,-
~~i~nýph, kdežto cl;~.1~Ju.éljehorské jsou osazeny VÝ~~~_l1~ ltc:t~_~~~~yanským. Po~. 
pulační kapacita maďarského okrajového území jest proto nad průměrem obou 
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. zemí a maďarské kraje vynikají i poměrnou zámožností i lidnatostí nad slovenské 

i ruské. Větší chudoba i opožděný hospodářský vývoj obou zemí východních pro

jevuje se pak tím způsobem, že národnosti v nich usazené, zejména Rusové a Ma

ďaři a slovenská větev československého národa, populačně i hospodářsky nemají 

toho významu, jaký by mě~ oipQYÍd_atir.~zlehlostijejich jazykových území. 

Podle výsledků posledního sčítání lidu hylo přítomno obyvatelů v obcích, jejichž 
většina obyvatelstva byla 

úhrnem na 1 km2 

česká 7,389.012 142 
slovenská . 2,537.897 ... ZO 
československá dohromady 9,9:25.909_ ",112 
německá 3,285.070 118 
maďarská . 749.568 ,,",7Q._ 
ruská (ukrajinská) 629.923 
polská 96.797 ~J8~ 
rumunská 12.617 ,50 
židovská 2Q.805 (~2~) 
charvatská -,2.847 ,(l09) 
ČSR dohromady 14,729.536 (105. 

Ve světle těchto čísel jeví se situace československé většiny ve světle značně Jas-

ším, než když vyjdeme od pouhého s~avu teritoriálního. V obcích s většinou 

obyvatelstva národnosti českosl~venské, které zaujímají ~2·99% státního území, 

bylo přítomno 67·39% ohyvatelstva státu, v obcích, kde mají převahu menšiny 
(incl. Rusů), 32·'4f%:te-ay'uecelá.iřeTina. Necháme-li stranou Podkarpatskou Rus, 

stoupne podíl obyvatelstva v obcích většinou československých na 70-68%. 

Další nevýhodou národních menšin, zejména pak největší z nich, ~ěmecké, jest 

ta skutečnost, že značná ~~st Němců est usazena uvnitř ja~ykové oblasti če~~o

s.l2v~,~!,~~_,_.~uď na,~~~,!rovech, kde jsou v ok~Ích ve většině, nebo jako menšinyxe 
větších československých městech. Větších a významných ostrovů německých, 

které'jsou pozůstatkeIll z dob velké středověké kolonisace, proniknuvší ~ do česko
slovenského vnitrozemí, jest v českých zemích a na Slovensku šest. Spolu s ně

kolika menšími ostrovy a Jednotlivými obcemi, odtrženými souvislých jazy

kových oblastí německých, zabírají úhrnnou plochu 3~2~_~,11l2". na níž bylo pří
tomno 289.004 obyvatelů v 287 kat. obcích, kdežto většinou českých obCÍ v jazy

kovém ú~emí německém a polském jest 57 o celkové Vf~~!,(:}~~]_km2; nej
větší část z těchto jazykových ostrovů českých vznikla pak teprve v poslední době 

a jsou toohc~ prů~lové. 
Podle všeobecného pravidla sociologického splývají národní enklavy a ostrovy po

nenáhlu se_,~YÝ!!L,QkJ)lím, jestliže se od něho příliš neodlišují kulturně a sociálně. 

Podléhajíc~ svému okolí, ztratila v českém prostředí původní_~~ecký~~~_ všecka 

.městaL~~IIlci P:ŮYOclllěz~ložená a.,osídlená, -_a~!!~Lm~_§:t~Q.op.al[U; v několJkaqvět
šÍch a důležitějších městech~ zejména na Moravě a ve Slezsku, jež Němci ovládali 
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až do převratu, zůstaly jen německé menšiny, stál~_ sI4kn«:m,~í. Ale i větší ostrovy 
německé, zejména jihlavský kežmarský na Spiši, jsou v rozkladu, jemuž podlehl 

v poslední dohě ostro"YJ?!td~j():vický v jižních Čechách. Úhrnem ztratili Němci od 
"' ~~' ~,,~.~ .. ~. 

prvního sčítání lidu na svých ostrovech V"~-t~-~P,!!,xe_J4 ohcíC:ll0 celkové rozloze 
202. km2 • Pouze velký německý ostrov svitavsko-lanškrounský a pravenský (na 

Slovensku) udržují si dosud, až na me~ší výjimky~yůj sko;l'Q.čis:tě.ně.mecký ráz. 

V podohné nevýhodné situaci jako Němci jest také ",~!<f~:rskti menšina. Od sou

vislého maďarského území jest oddělen velký m~~~!~~Ý-_E:)~!,_~ u N!!ry, který se 
hude ponenáhlu rovněž oddrohovat, a několik drohných ostrůvků, jež asi hrzy pod

lehnou vlivu svého okolí. Celkem zabírají maďarské ohce v slovenském a ruském 

území jazykovém 477 km2 a čítají ~1.226ohyvatelů. Slovenských ohcí v maďar

ském pohraničním území jest dnes 27 se 17.040 ohyv., mnohé z nich však vznikly 
kolonisací a prohuzením ve starých---sloveJ:1.~kychkoloniích, považovaných již za 
ztracené, teprve v posledních letech. 

Před válkou hyl základní požadavek Němců v Čechách národní rozhraničení, jež 

poslední rakouská vláda snažila se uskutečniti, ovšem hezvýsledně. Kdyhychom 

je provedli na podkladě výsledků :e.?_~~~.<1.Il!ho sčítání lidu, mělo hy souvislé jazy
kové území (i s jinojazyčnými ostrovy v nich se nacházejícími) 

km? obyvatelů 

české .~_:~7~_ 1..,471.013 
slovenské ....... . 37.832 2,~0.448 

československé dohromady . 91.303 10,1l1.46!_ 

Je to 64·99% státního území a 68·65% ohyvatelstva. 

Naproti tomu čítají pohraniční souvislé ohlasti, jež jsou částí celého jazykového 
území 

německého .... . 
maďarského .... " 
ruského (ukrajinského) 
polského 

rumunského . . . . . 

km2 obyvatelů 

14.84Q. ____ .J!,Q~~~817 
~821.129.836 .. 

13.705 ""-_.-._ ... _~ 
558 
266 

664.771 
116.556 
20.095. 

U porovnání se stavem, jaký se ohjevil při prvém sčítání lidu v r. 1921, zmenšily 

se souvislé ohlasti německé o 19 kat. ohcí a 123 km2 , maďarské asi rovněž o 19 
... - .. _.--~.--'--------=-~---~-- _._~_ _~~~ ____ ...0-____________ ____ 

oh~ía 2~.lk1n2; kromě toho nahyl však československý národ, jak uvedeno, ~ .. 

šĚILv řadě obcLuyuitř jazykového_ ú~emí l!©.meckého i maďarského a zmenšily se 
.. ---~-~'''--' - - -""- - - ---

německé i maďarské ostrovy a enklavy y~ českém a slovenském prostředí' 

Při posledním sčítání lidu přihlásilo se v celém státě k česk(;slovenské národnosti 

úhrnem 9,756.604 ohyvatelů če~~()sI()yel:l8ké i cizí státní příslu~no~ti, což jsou nem 

.c-"-~~_~_- -- ______ ?,...._-.. _ __ __ _~__ -",~""'" 

celé dvě třetiny (66'24%) veškerého ohyvatelstva; z nich hylo 
~~_X"_ 

Čechů 
Slováků. 

7,447.145 
2,309.459 

(50'56%), 
(15"68%). 

Má tudíž souvislé jazykové území české (i s cizími národními ostrovy) o 23,868, 

slovenské dokonce 0330.989, ohě dohromady o 354.857 ohyvatelů více, než hylo 

apočítáno ohyvatelů československé národnosti. U německé menšiny jest poměr 
n v v, I 
ohrácený: Němců (domácích i cizích) hylo ve státě o 231.632 více, nez ~lta y.p~. 
hraniční jazykové ohlasti německé ohyvatelů dohromady. Počítáme-h s .asImI

lačním vlivem prostředí jako se-sociologickým faktem, hude v hudoucnostl- za 

stejných jinak předpokladů - československý národ asimilací získávati, německý 

ztráceti. 
Jak se číselný poměr mezi československým národem a národními menšinami utvá-

a hude utvářeti, nezávisí ovšem toliko na asimilačním vlivu prostředí, nýhrž 

mnohem více na vitální síle, t. j., m~?~.~!:!~~~~~~~~~~ý~~ .. ~ .. ~~J!lř~lý~l:J,j~<!!l:~!I~~t~~ 
národních s~~!"pjn, na národním uvědomení a odolnosti, jakož i na hospodářských 
a sociální~h poměrech, jež určují směr i intensitu vnitřního stěhování obyvatelstva. 

V posledních třech až čtyřech generacích před světovou válkou hyla v českých ze

mích vI.~~!."'i::!!.ali~~~-!l:!!().d~j5eského. Byla založena předevší~ na ~om, žťL.~~~1.i:.j 
lid měÍ širší zemědělskou základnu a že v zfimožnějších krajích c.eskych hyly zdra

~otní i-sociálni poměry ptí:l;uivější než v c4udších pohraničních okresích němec= 
k' ch. Mezi německým o})yyateIstvem hyla zej ména ~~~!t~.~"yyŠŠí ú.Dl:r-tn,9St ve 
v~ku dět§k~~~'t~k~~při nevelkých jinak rozdílech v porodnosti hyl až do devade: 

sátých let minulého století přir@ený; J[.zrůaL.~chl\J~.aL!Lj ednn. třetinu. vyšštu~ 
Němců. Změna nastala . ke konci XIX. stol., když industrialisace velmi posí

lila populačně n,f1!':.ťl~kép.~1:ll*an.ičIlík:raJe ,,~~eve;~ích a severozáp~dn~ch ~echác~ 
zvý~~~~. ú~QV~~_ .. ·!;Ll!KŮIllX_~lQ.y~hQ <l~nic:tya, i pokr~~y ve zdra,:,"otmc~vl ~.: le: 
k~řství se podařilo stlačiti úmrtnost v německých kraJlch mnohem promkaveJl nez 

v českých. 
Tím však nebyly již změněny důsledky dřívějšího větěílt()"":p~iroz~nép.oyzr*~tu 
českého, který na Moravě zůstal zj~v~~ __ ~tálým. Z nich má trvalý význam ze

i~~~a E?čeště!lí ~~I~~~~_!!I:~~!Y čisk~rDja~lfQyémúze~~: ~!na, 0lo]JJ.()llce, Čes
kýchB~děj~},tc, Jihlavy a pod., která udržela německý raz az do :x:!~: st~l_., a pak 
pronikání českého živlu přes jazykovou hranici do německého území, především do 

německých měst. Jen vyšší vitalitě českého živlu trvající skoro po celé XIX. stoL, 

jest přičísti tu skutečnost, že skoro ve všech městech německých, větších i men

ších, ležících na národnostním rozhraní českoněmeckém, vytvořily se početné a 

většinou stále rostoucíčeské_m©!t~iI!--Y, a na německých ostrovech v českém území 
sílil český ii:;ei vůčihled.ě·~-~ . 

T~to-;~-~tup··Č~;kih~Živlu, založený v jeho silnější vitalitě, hyl z~~"ÚčiE-!Y 
indu,.stti~lisa.c_e~ V českých zemích vznikaly větší průmyslové závody již v XVIII. 
~~i. hlavně v horských pohraničních krajích na pomezí Pruského Slezska a Saska. 

Proč hyly zakládány právě na německém území jazykovém, není úplně jas~o. Ně
kteří hledali příčinu v duševních a mravních kvalitách ohyvatelstva, poukazu]Íce na 
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vyšší duševní úroveň v německých a větší zaostalost lidu v českých krajích před 
sto a více lety. 

Ať však jest důvod jakýkoli, jisto jest, že německý průmysl severočeský a severo

moravský přinesl ~~~~~~é menšin.~l1?§:~odář~ko!l_~()~,:l převahu. Český venkov 
začal se industrialisovati p()~ději a pomaleji. Tak se stal~,-i~-pro rychle rostoucÍ 

průmyslové podniky hyl n~<!p-ytek Jl~IIlý~h XlJ~<Lll vč~,~lfýc;h, avšak nedostatek 

'.' německých,krajích. Německé továrny hyly nuceny vQl~:tij~_~"sJ~.~ gělnictvo, za 

nímž pak přicházeli do německého průmyslového území četní drohní živ~ostníci 
a malí úředníci. Mocný stěhovacÍ proud, směřující z českých krajů do průmyslo

vých ohvodů na německém pohraniČÍ, vytvořil ovšem rycJ~I~_XQ~1:()JJ.cí,~.~Jl:k;é.~n
,~~~r' které nahývajíce místy d~~~~,~ __ Ef~~ahyY~dpJly_odnílll obyvatelstvem, 
vtiskovaly mnohým německým ohlastem národ~t!Az. K největším národ

nostním přesunům došlo v uhelné pánvi podkrušnohorské mezi Chomutovem a 

Ú~!~~ nad Lahem a v západní uhelné pá;;'-;i':;-~k~ii-~ýianJ D~J;f:ln a S;~d~~;a 
Plzní. Hospodářská i politická převaha německá potlačovala sice český živel 

v těchto krajích, ale po státním převratu se ukázala jeho plná početní síla. 

Jakých asi rozměrů nahylo stěhování Čechů do něm;ckých ohcí, ať v souvislých 

oblastech pohraničních, ať na ostrovech v českém jazykovém území, chci ilustro
vati několika čísly. 

V obcích, které před 60 až 70 lety hyly 'y~!§i!tQY~~m~~k~, bylo napočítáno r. 1~80, 
se .E!~~zjišťovaljazyk (obcovací) obyvatelstva, 2,919.125 .,~'z nich 

bylo 144.272 Čechů, t. j. 5%. Po státním pře;ratě bylo při prvém československém 
sčítání lidu r. 1921 nap'~'gítáno v týchž obcích 

všech obyvatelů . . 3,434.900, více o 515.775 (17'Q7%), 
z nich Čechoslováků .. "528.999, víceo"384.727 (166'7%), 
Němců ...... . . 2;807"l09,-více ~027·(2·5%). 

,._._~....-",_~,.,w'~ 

I když počítáme s tím, že v německých obcích žilo r. 1880 ve skutečnosti více 

Čechů, než jich bylo přihlášeno, můžeme počítati střízlivě, že z celkového přírůst
ku obyvatelstva o víc n~.~~tisíc ~ř!E~A~!()_na~.t~c4y a~U~~!Ltisíc. Poměrný po
díl českého obyvatelstva stoupl v n}ch z!::_~ 5o/;~a 15·2%. 

Mobilisace obyvatelstva, jako důsledek zprůmyslověni;-soustředění jeho do měst 
(t. zv. urbanisace) a průmyslových oblastí, dala národnostním poměrům v českých 
zemích několik charakteristických rysů. 

Zvětšily se především neobyčejnou měrou s!yčné~~?~y,,~~~~~tím i třecí plochy mezi 
českosloveI!s~ým národem a něI11~pk.ou Lpol,skou menšinou. V .osadách, které 

od 10 do 90% Čechoslováků a jež počítáme za smíšené, bylo přítomno při posled

ním sčítání lidu ~~~28~~~oby'vatelů, t. j. čtvrtina (22-9%) ohyvatelstva ze

mě České a Moravskoslezské. I když smíšenosti dá~~~~~hem užší meze a za její 

nejnižší hranici y'~~~~j)%, vyjde, že v osadách s 20-8~%_ ~echoslováků žije 

přes osn:~~~(I2·7%}ohyvatelstva. Jest jiŽ"vyloučeno, aby bylo možno řešiti ná-

rodní otázku v českých zemích místním oddělením menšin od československé většiny. 

V období industrialisace směřuje stěhovací proud především z venkova do měst 
a do větších obcí průmyslových. Národně smíšeIl.fmi~~:eroto stáv~laYče.8ký~h 
zemích především města a větší Smíšené obce s :tQ=-9Q.%,~~~4Q~lQyák:ů.~~a· 
hírajír:i~~Q,~V:~_,~~~IIl_~~lk~ pouzeá773 km2

, t. j. (le.yítinu (11-] %) plochy českých 
z;J:Il.í, avšak žije v nich 22-9% populace; na 1 km2 připadá v nich průměrem 279, 

v obcích s ~é~ě n;ž 2% Čechoslovák*J.~a v .obcích s vj<ťl:ln~ž 98~o--Č0c"ho
slováků ~OO obyvatelů. To znamená zároveň, že české menšiny v jazykových oblas

tech německých představují P!~X.@~~~~y_~L!!!~~~§~j, třebažejest dosti Čechů také 

na německém venkově, německý živel v č~~~é"IIl~r()středí národním se pak ome

zuje skoro výlučně na města. 
Další důsledek indu~trialisačního a urbanisačního procesu je ten, že na svých 

menšinách v oh cích většinou německých a polských jest československý národ in

teresován ještě vícene~ Němci na svých minoritách, přes to, že v řadě důležitých 
obcí, dříve německých, nally!i Češip:i:~v~hy. Při posledním sčítání hylo napočítá
no v obou zemích českých 406.217 Čechoslováků v v nichž jsou v men

šině, kdežto v osadáchpřevážn,~~~_~~jch nebo polský~h bylo přítomno j~n 298.507 

Němců; relativně mají Němci na těchto svých minoritách arci větší zájem, neboť 

náleží k nim 9:7% č~~l\:Ý,~a m?~~~~ko~lezs~ých Němců, kdežto z Čechoslováků 
připadá na mí~tní menšiny jen 5·6%. Připočítáme-li k německým menšinám ještě 
Němce na německých ostrovech, mají Němci v českém (a polském) území jazy

kovém českých zemí ú4rn~m453,221_!luší. K tomu jest přičísti ještě 160.750 Něm
ců na Slovensku a v P~dkarpatskéR~'Sl, kteří žijí jen v rozptýlení, takže mimo 

pohraniční souvislé oblasti jazykové žije Ú4!neIIl()J~ __ 977NělI];~Ů, téměř pětina 
(19%) všech československých státních příslušníků národnosti německé. Ve světle 
těchto čísel pochopíme pak, proč po státním převratě Němci sami upustili od po

žadavku uzavřeného území německého a teritoriální autonomie, který tak hou

ževnatě zastávali před válkou. 

Podle dosavadnÍho vývoje ~z~,()~~~"~,y~~!i, že hy se P~"2,~'::~.J:):~:~,~~1l~~í~~ní za
stavil nebo zmírnil. Srovnávaní výsledků posledního sčítání s předcházejícím na

;;ač~j~~'ž~ ~ý~~~~ místních minorit pro národ československý i německý po

roste. R. 1921 bylo v týchž osadách~ kde byla r. 1930 zjištěna československá men

šina, přítomno 336.415 Čechoslováků; za deset let jich tudíž~1~_~2~~Q~ t. j. 
20·8%. Ale také Němců, žijících v osadách většinou českých nebo p~lských, př~ylo 

~~t~~i dobu o 23.227, t. j. o 8·4%, tedy poměrně značně více, než byl celkový 

percentuální ~-;;ii~t";;'ěmecké ~;;šiny v českých zemích. Kdežto před válkou vše

obecnI~ě;;;~ké~hiority v Českém pr.ostředí jazykovém slábly, nastal v tomto 

rozkladném procese o'EE~!potud, že Němci se začali intensivněji ~:!&!~"~'7"a!!~() Pra~y 
a jejího nejbližšího okolí, ~"také v některých českých městech, kde dosud Němců 
téměř nebylo, objevily se německé menšiny, zatím arci velmi slabé. 
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Přes tento nový zjev dosud slabého stěhování Němců do českého prostředí lze če
kati, že československý národ poroste i v budoucích letech a desítiletích v českých 
zemích rychleji a že bude i dále síliti v německých souvislých oblastech pohranič

ních, zejména pak n~~í<?!Lostrovech. České jazykové území nebude se 

v českých zemích úžiti, nýbrž ~í~eš~~~~ti, arci velmi pomalu a z větší dálky téměř 
neznatelně, německé ostrovy pak a výběžky německého území budou se asi rychleji 
přizpůsobovati svým národním rázem svému českému okolí. 

Tuto předpověď jest možno činiti na základě hospodářského a sociálního rozvrst

vení českého i německého obyvatelstva a posledních dat o porodech a úmrtích. 

Populačně jest dnes pro československý národ ~ýl:t0dollt. že poměrně více se vě
nuje zemědělství než Němci a že poměrně více jest zastoupen y'qiMí~hsociálních 

V::rstvác~:průIIlyslového obyyatelstva než ve vyšších. Nynější světová krise hospo

dářská ukázala zřejmě, že nebude možno udržeti e.~portníprůmysl v celém jeho 
rozsahu. Na eho existenci jsou v českých zemích Němci závislí poměrně mnohem 

~~ce než Češi; populační ďusledky-Část~čné likvidace e~portního průmyslu projeví 

se proi?"""n~J:Il!~~émj~~ykovémlÍ~,~_mí ostřeji. Ačkoli n:~~~malthuské hnutí, s~ě
řující k podstatnému omezení plodnosti, zachvátilo všecky kraje a všecky vrstvy 

lidu, jest přece jen ve městech, kde vzalo svůj začátek, mnohem silnější než na 

venkově a v průmyslovém.0hyvatelstvu. p!,Q]1ikavější ne~_ v zemědělském. Dří
věj ší populačnr~:f~;i;([kyi~ď~~t~i~Ú-~;~~-~1l1izely a dnes j est opětLyČ~chá.ch- po

rodnost i P!e:Qytek č~§kQsI<:)ve~ského národa vyšší, byť rozdíly nej sou 
mezi oběma národy tak veliké, jako před půl stoletím; v zemi Moravskoslezské 

zůstává však dřívější ?al~~g __ yy~§tyital~~~" č~_ského lidu st~le zacjlována a poro

dC!.yý_p_!"~py!e~u Něn:tcll, kteří mají abnormálně"mnoho příslušníků mezi vyšší~i 
městskými vrstvami nejméně se, rozmnožujícími, jest aspoň o polovičku menší, 
než by měl býti podle jejich poměrného zastoupení v zemi. 

Poslední sčítání lidu ukázalo, že poměrný počet Čechoslováků s~.RN1~Lmezi r. 1921 
a 1930 mezi 1000 domácími obyvateli \ 

v Čechách •..... 
na Moravě a ve Slezsku 

a poměrný počet Němců se ~jI,ížil 

" z 666'4 na 671'9 
z 

v Čechách • _ . _ _ _ _ _ _ . . _ . z 330·4 na 323·8 

na Moravě a ve Slezsku . . . . . . _ z 246·7 na 2~18·5. 

Poněvadž ve čtyřletém průměru 1931-1934 připadalo ročně narozených více než 
z.emřelých na 1000 

v Čechách 
na Moravě a ve Slezsku . . . . . _ . 

Čechů 
3-23 

7'7 

Němců 

lze předpokládati, že tentýž vývoj, který jsme konstatovali ve výsledcích sčítání 

lidu z r. 1930, potrvá i dále. To potvrzují ostatně i výsledky všeobecných voleb do 

Národního shromáždění, při nichž udržely německé strany dosavadní počet man

dátů jen tím, že v I!~!:E_!sic~ __ ~JgesícJ!.-!!hY!o silně hlasů komunistických, i vý
sledky voleb do zem~kých zastupitelstev a zejména výsledkyvo~!>:do obcí. Rov

něž poučná jest statistika národnosti .!lil.~!Ylil._!!~roc!~_~kol. Z 1000 žáků škol obec

ných a občanských bylo národnosti 

v Čechách r. 1930 
v Čechách I'. 1934 
na Moravě a ve Slezsku 1'.1930 . 
na Moravě a ve Slezsku 1'.1934 _ 

československé 

. 669:3 

. 677'9 
:'753:5 >0_ 

·I?3·4 

německé 

~~9'Q 

~2StL 

lltt.. 
208·7 

.~ ___ •• __ ._. 7"~ 

V zemi Moravskoslezské snižuje se procento německého žactva,i~ko důsled~~~lIln.~: 
německé, od převratu neustále, v Čechách se však objevUje 

tie'~'-:n'~='t:o""~z:~j~\ťe"'''"v'''~t=ep=rv:::::'eLv-"::p":::'o:=s~-l::~e:d=n'::ích letech, bude vš~k-heze vší pochyby trvati i v le-

tech příštích. 
Postavení malé menšiny polské, která zabírá úzký pruh území podél hranic na Tě
šínsku, jest ztíženo velkou příbuzností českého jazyka s polským. Kde sousedí 

spolu dva národy hovořící příbuznými jazyky, přecházejí tyto jazyky do sebe zpra

vidla I;onenáhlu ná!~číp:lÍ, které mají zl!~kyobou jazyků. Jest pak 

téměř všeobecné sociologické pravidlo, že jazyk toho národa, který stojí kulturně 

i hospodářsky výše, šíří se přiro~n~~ůsob~~."~o sousedství. 
N a Těšínsku jest odedávna čeština považována zai~r~,'Y.Y~_~!~~~třj_d, tím se jí 
dost;y~-p:rivi!~g,?y~,ného,R9stavenLprotLpolštině. Část domorodého lidu, hovoří
cího nářečími již polskými, t. zv."~lq1!~jci, nechtějí národnostně příslušeti k Po

lákům, za něž' p~:;~il:ljÍ t~.EEy~hyy"a:t~le" Halič"e, a národ.nostně se n:y.ni.přiklánějí 
k Čechům. Češi získali značnou část těšínského obyvatelstva na svou stranu a české 
"~~~~dnÍ vědomí i čes~ý jazy~s.~JJ!t~~ ú~.or'polského. Na tomto faktu jest založen 
velmi nepříznivý vÝ~led;kprvého sčítání lidu p!!> polskou menšinu: r. J21Q.by)o 

na nyněj šÍm území Těšínska napočítáno 13~.':..!84()byvatelů p()ls~ého obcov~cího 
jazyka, ale r. 1921 en 88.9~2 Qbyvatelů (domácích i cizinců) polské národnosti. 

Tato pronikavá změna v národnostních poměrech na Těšínsku n~yltl v~~kjen 
d~em státního převratu. Příčiny, jež oslabily Rq!~kou nár~~J1~st, působí i dále a 

P~iá.k~-~'tále ještě-~bý';á, ač ovšem ubývání děje se již p~YE-iL~!l:0r_málním~.pů
sobem. Nap-~čÍtáno "byl 0- sice r. 1930 Polá~it..~esk~~lovenské státní příslušnosti na 

TěŠínsku o 8.485 více následk;;:;h;~~;dného udílení našeho občanství přistěho-
''''~~"'_._u <-,,---~-- , . _< 

valcům z. Haliče, ale úhrnný počet všech Poláků se zmenšillla 83.63_~: Také škol= 
ská stati~tika mluví o tom, že polsfý-~~iver;iábne: z 1.000 žáků národních škol 

v zemi Moravskoslezské bylo polské národno~ti~--~·-~ 

r.1921 36'3, 

r. 1930 . . _ . . . ~~§'3, 

r. 1934 . . _ . . . ~:3. 

Šíření českého jazyka a československého národního vědomí do jazykového území 
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polského založeno jest ovšem na přirozených faktorech sociologických a není ni
kterak třeha vykládati je násilným postupem protipolským. Není pochyhy, že pro 

československý národ zn~;m.ená tato přirozená expanse značnou posily, jest však 
t~~h;··~ítfp~~~h~penÍ i pro polský národ, hrání~H se jí ;P-;vaŽ*-li Těšínsko za 
své .mÍsto velmi citlivé. 

Národní ohraz ~~~~~~~~_~~~arpats~~"Rusi není ještě ustálen do té míry, aby 
hylo možno tamní poměry charakterisovati tak určitě jako~~emích českých. Sta
tistická data jetu možno pochopiti jen ze zcela zvláštní situace dohové. 

V hývalém Uhersku šířila se mad'arširr;~--';-cl~i rychle mezi Slováky i Rusy, ze~ 
jména ve městech. Podle uherské statistiky přihlásilo se r. 1910 za Maďary ~Q·62% 

ohyvatelů nynějšího Slovenska a 29·22~ nynější Podkarpatské RusÍ. Převratem 

změnila se ovšem národní situac~~-~, a takjiž při sČítání v r.!921 objevila s~ 
mad'arská menšina· na Slovensku"y síi; toliko 21·68% a v Podkarpatské Rusi 
17·18%. 

N~'Slovensku nebyl ohrodný proces národní ještě skončen v době prvého sčítání. 
Nové přineslo nový úhytek Maďarů, jejichž počet mezi domácím obyvatelstvem se 

zmenšil z 634.827 na 571.998 a poměrně z 21·48 na 17·58%. Analysujeme-li tato 
data hlíže, objeví se iil'Il~'že SIQvensku není t. zv. res!<)Vakisace snad ani nyní 

je~_~ykonč_~.~a; zdá se, že v některých na slovensko-maďarském pomezí není 
národní vědomí do té míry ujasněno, ahy bylo možno již nyní mluviti o stahilisaci 

národních poměrů. Slovenský jazyk a slovenské národní vědomí se křísí k nové

ntlJ.:~b'.otuj_y_t~_k.Q"yý~h oh cích, kde maďari~ační proces bylpovažová~již za skon-~ 
čený. Pozoruhodné jest zejména, v jakém zcela novém světle se nám jeví stav ná

rodnostní na bývalém slovenských kolonií, který pronikal od Nových 

L...Ia~~:~~~:"-~~ . .ll!>~~_.:K~,:o!!!~rnu. Y maďarských statistikách jevily se tyto obce již dohře 
maďarskými, a přece slovenský jazyk v nich žil až do přítomné doby a probouzí se 

dp.es k novému životu. Ohjevilo se tu, že jedna obec, považovaná už dříve za ma

ďarskou, jest nyní slovenskou, a není vyloučeno, že jiné, dnes smíšené, se slo

venskými t~~!~ __ ~~_~~_?u. na vf<?ll.()~ě u K()~ic, kde maďarisace dohývala před 
válkou zvlášť velkých úspěchů, nezdá se býti reslovakisační proces ještě u konce. 

Na druhé straně jest snad jisté jádro pravdy ve výtkách, že někde t. zv. reslova
kisace vykazuje se úspěchy na papíře ve sčítacích arších a statistikách, nikoli ve 
skutečnosti. 

Z těchto důvodů neanalysuji zde národních poměrů v obou východních zemích 

týmž způsohem, jako v českých. Přes to vyzdvihuji aspoň některé věci, které 

dou míti velký vliv na příští vývoj československé většiny a mad'arské menšiny. 

Mezi Slováky a Maďary není především tak velkých rozdílů v zaměstnání jako 

mezi Čechy a Němci; jest až s podivem, ja~ jsou si svým společenským rozvrstve

ním~~ Obojí jsou téměř stejně zúčastIl:~Ei_ v zeD1ědělství i v průmyslu; jen 
v ~~bQ~ jest maďarský živel ;asu;~pe~~~- něc~ silněji~-:P~něvadž jsou Maďaři 

usídleni z velké části v úrodnějších rovinách, smíme jen o nich souditi, jsou 

v celku poměrně zámožněj ší než Slováci. 
Celková shoda v sociální struktuře tvoří předpoklad pro podobný vývoj přirozený. 

Ve skutečnosti jest však přirozený vzrůst Slováků asi o jednu třetinu větší než 

Maďarů, nehoť v průměru let 1931-1934 bylo narozených více než zemřelých na 

1000 Slováků .... 11·72, 

Maďarů. "... S"54. 

Způsobil to hlavně jednodětný a dvojdětný systém, který se již ode dávné doby 
zakořenil v maďarských obcích v hývalé župě hontské a gemerské, z nichž pak 

přešel i do sousedních vsí slovenských. Nižší natalitu má u Maďarů zejména .:tefor-

lI!0V"~n~_~~I!~ina, která představuje nejuvědomělejší a nejodolnější část maďar
ského náro'd~. Tento systém malých rodin, uplatněný jednostranně, musí míti 

ovšem také své důsledky ná~odní. Slo,,"enský živel se tlačí již nyní s hor do ma

ďarských krajů na pravém hřehuJp!u a lze očekávati ještě pronikavější jejich slo

vakisaci v budoucnosti. 
V ostatních maďarských ohlastech, zvláště na Žitném ostrově a v rovině na levém 

hřehu Dunaje, zdá se hýti maďarský~ivel-p.e.YJJ.ězak()ty~n_ a vyniká i svojí vyso
kou vitální silou; větší změ~yv ~árodnostních poměrech hy tu mohla způsohiti asi 

jě~ p~onikavá zemědělskákolonisace. Lze čekati, že maďarská menšina bude dobře 

hájiti svoji državu v Podkarpatské Rusi, poněvadž rozdíly mezi Maďary a Rusy 
jsou příliš veliké, a Ruso~é,-~sazení z největ~J části v horách, nejsou dosud s to se 

dosti přizpůsobiti ze.měděls!yí~~()yinnému. Přes vysokou plodnost ruského ohyva

telstva nebyl proto vzrůst ruské většiny na Podkarpatské Rusi (z 62·32% na 

63·02%) tak silný jako čes~Q§I~()y~nské V"~t§imrna,_f5I()vensku. 
Politická přeměna přišla velmi k prospěchu také I;l,~JJ::Lecké menšině na Slove~sku 

a v Podkarpatské Rusi. Jejich počet vzrostl v ohou zemích v 1. 1921-1930 ze 

150.206 na 160.750 (o 7%), a to přes veHkou roztříštěnost jejich sídel, která se pro

jevuje a:rci v ponenáhlém PosIQ_"Y~_l!~!Q~~J:).Lně~terých němťlckých ?strovů, ze

j ména !ll!. Sp~ši. ' 
Zvlášt~ p~;ornost hylo by věnovati vzájemnému poměru m~~i <~~?:v:~~ta RU~JI:' 
Jako na Těšínsku, tak i na východním Slovensku na rozhraní ~vou příhuzných 

jazyků se šíří na úkor druhého tenj~~y~,. kte'!ýj~st považován_~_~lep§.í a~kultur. 

nější; !!!!!J~t5L:?1_d~_sIQYen~tina. Určiti, jak rychle se tu šíří D:ffi.rodní vědomí sloven
ské v oh cích ruských, přes to, že dělí velkou většiIl:0u nábožen

ství,.není dobře možno, poněvadž se dosud nepodařilo ani při sčítáních uherských 

~ni při našich.~i!jJ:~.~~y~~!!.~j_azykovou, resp. národní příslušnost ohyvatelstva. 
Poslední sčítání přineslo jis.!.Qllkorekturu prvního, které v některých krajích_pří
liš snížilo ruského ohyvatelstva. Přes to i z posledních dat prosvítá jasně, že 

~~lovenském východě jest ruský' živel na ústupu před slovenským a že ani uniat

stvÍ ne.I~.Ldru;J;i spnQ!Lg:Aštitou ruské národnosti. 
'F' ' ~--, ",_ .• _ 
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Velmi důležitým činitelem v příštím populačním vývoji Československé repuhliky 

hude dosud vysok~~I!~~~lit1!_ ~~~kéJlO_~~ ~ylá~~!_"ysok~~ natalita ruského ohyva
t~~stvaJlřii~~ěrně jIŽ-;!!~m~pomal~!!1: rozmnožování o1?Y-vatelstvaČ~ch.Pop~: 
lační těžiště hude se posunovati sic~~nayýcJlO(}, ale postavení českosloven
ského národa tím neutrpí, nehoť rozmnožování nejsilnější národní menšiny, Něm

ců, jest mimořádně níz!é, a nedostatečná natalita Čechů hude vynahrazena do

sud vys~~ nJl.talit()u Slováků. Lze počítati hezpečně s tím, že poměrné zastou

pení Čechoslováků a druhého státního národa, Rusů, v hudoucnosti se hude zvět
šovati, Němců dále snižovati. Přes to na dlouhou dohu zůstanou národní menšiny 

v Československé repuhlice činitelem velmi důležitým; vždyť z 1000 domácích ohy
vatelů hylo v ní 

1921 1930 
Čechoslováků 655'3 669'1 
Rusů (Ukrajinců) ~~3,i:S-~ "é~ 37'9 
Němců 233'6 2_~?~2~~ 
Maďarů 47'S 

~ , 

Poláků ---S'T-
Židů (nár.) . 

...:...._~ . 

13'5 
ostatních 1'7 

Národní menšiny, kromě Rusů, tvořily r. 1921 31,02%, r. 193029·30% ohyvatel
stva. Nelze čekati, že hy v dohledné dohě upadly v hezvýznamnost. 

V této nikoli snadné situaci jest možné plné zahezpečení Československé repuhli

ky, jen když tyto silné národní menšiny hudou vnitřně získány pro stát, ale sou

časně také když základní opora repuhliky, československý národ, hude stáJe 

,;~~~ Zharmonovati tuto dvojí státní potřeb;;'-~ sílení českoslo,,~;~kého národa a 

získávání menšin pro stát, hude vyžadovati oh zvláštního státnického umění, ne

hoť nejednomu hude se zdáti, že tyto dva úkoly stojí nesmiřitelně proti sohě a vzá
jemně se vylučují. 

ANT. BOHÁČ 

LITERATURA: A. Boháč, Národnostní mapa R. Č. S. Podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin. 
Praha 1926. J. Húsek, Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy, Bratislava 1925. J. Klik, Národnostní 
poměry v Čechách od válek husitských do bitvy bělohorské. Praha 1922. A. Petrov, Národopisná mapa Uher 
podle úředního lexikonu osad z r.1773. Praha 1924. A. Petrov, Příspěvky k histor. demografii Slovenska v XVIII. 
až XIX. stol., Praha 1928. H. Rauchberg, Der nationale Besltzstand in Bijhmen. Leipzig 1905 (3 díly). (Jřední 
prameny: Sčítání lidu v R. Č. S. ze dne 15. února 1921, I. díl, Čsl. statistika. sv. 9., Praha 1924 (textová část od 
A. Boháče).-Sčítání lidu v R. Č. S. ze dne 1. prosince 1930, I. díl, Čsl. statistika, sv. 98, Praha 1934 (textová 
část od J. Korčáka). - Statistický lexikon obcí v R. Č. S.,!. Čechy, II. Morava a Slezsko, III. Slovensko 
IV. Podkarpatská Rus. Praha 1923-1928. Statistický lexikon obcí v R. Č. S., I. Země Česká, II. Země Moravsko
slezská. Praha 1934 a 1935. 

Náboženská otázka v našich dějinách 

//(i " 
Když koncem minulého století' t~hdejší profesor české university T. G. Masaryk 

známými svými pracemi o duševním vývoji českého národa dokazoval, že vedoucí 

myšlenkou českých dějin, myšlenkou dávající těmto dějinám jejich smysl a vý

znam,i~ myšle~hQ,~~~nská, došlo toto jeho učení hojného souhlasu, ale,Jlarazilo 
také na~ silný Qdpor. Zejména hyl od našich historiků ostře potírán názor Masa

r--;iův, j;ko hy naše národní ohrození v první polovici XIX. století hylo takřka 
vědomým !I-~~Y!~tlB*.J~, st~rÝ.!ll!~adicírn českého husitství, vědomým navazováním 
na duchovní vývoj národní, přervaný 12íIou horou a pobělohorskou protireformací. 

A rtzh~d~ěhyl~d~ítán způsoh, jak Masaryk odůvodňoval toto učení, i důsledky, 
jež z něho odvozoval. 

Při tom hlavní odpůrce Masarykův v této věci mezi našimi historiky,~.~.::::.;::~,;;;::::;;;:;~:-, 
Pekař, proti Masarykovu názoru o zvláštním významu náhoženské myšlenky 

";'-č~ský~h dějinách ,hl4sa.1, že hlavní hyhnou silou našich dějin hxl~~!'i!~9Ii.!!!Y~k!lk.~ 
~~~!!sk~,-nýjJrž)nárQdní. Ve své novější úvaze ?_"slIlI~I~~~ských ~~j~~~" z roku 
1929 dovozuje, že národní jediným poutem,~~P?iujícím všechnrna= 

;;ájem sL!'-~E.Q(loh]1J~věty my~~~o_vé,jimiž český člověk po staletí procházel, 
př~dst~vujícím nepřetržii~:;;'k~~Únuitu života a vůle přes všechna staletí, činícím 
ze všech generací národa, minulých, přítomných i hudoucích, ediné duchovní 

kolektivum naplněné toutéž základní snah~--,?: zachovat, zesílit, zušlechtit svou 
~~"~-~'~'--~-'-' ~~ ~-"'~.-'~~- ... _-.--------- -----~-- .--------

individualitu mezi národy. 

V poslední dohě hylo jak proti myšlence náhoženské, tak proti myšlence národní 

důrazně upozorněno n!!- v~nam d~oll ji~ých s!o_žek našeho_<!ěj}_nného vývoj~. Pro

hlašuje ve své knize "H~!~~á revoluce~'~'z r~}934 husitství za hnutí především a ve 

své podstatě ~5:~iá!~"~~připravil ~ík půdu názoru, k němuž se arci sám vý

slovně nehlásí: že otázka neho myšlenka sociální hyla vlastní~Yl:l~~E:~~~il~!!_!:l~ho 
vei!~~~C~Ší~~_~_~"ll t~s~ých d~jf~~'Áv rozhoru nejnovějšího úhrnného vypsání 
českých dějin ve "Vlastivědě" (v Čas. čes. mus. 1935) ukázala B_. Rynešová za sou

hlasu prof. JJ....idÍa n;~~ýz~am my-šle~i~~!~t:o~!~:,::ní v našich ději~ch; vyslo-
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vujíc přímo názor, že "E!~~!~~~~V~ i~!.a~polu s národní udržuje nepřetržitou 
linii našich dějin a není důvodu přehlížeti ji proidéu -iiábo~enskou, která žila -

třehaže v popředí - v našich dějinách jen po určitou dohu." 

Nechci a nemohu zde řešiti otázku, kterou z uvedených čty~ myšlenek sluší uznati 

za vedoucí myšlenku našich dějin. Maje však zde ve shírce úvah o ideji česko
slovénského státu promluviti o náhoženském prohlému s hlediska historického, po

kusím se jen napřed několika poznámkami ~hja@~:tj, jaké místo v našich dějinách 
náleŽÍ po mém soudu myšlence náhoženské ;; pomě~u k třem ostatmm myšlenkám. 

Pokud jde o enku národ nevím, který opravdový znatel naší minulosti 

mohl hy vážně pochyhovati o jejím nesmírném významu v našich dějinách, jak 

jej opět a opět slovy vzletnými a výstižnými 9-1~si!",".Rrof. Peka!_ Ovšem národní 
myšlenka, vědomí duchovní jednoty všech národních generacÍ, není jen naší 

českou neho československou zvláštností, není jen u nás jednotícím poutem všech 

generací národních. A snahu zachovat, zesílit, zušlechtit svou :individualitu mezi 

národy zjistíme, ne-li u všech, j~~tě.!!~et_l1ý~!!Jh:lýc~.~~!~.důjak~.e~!! .. ~ezákl!l.d
níc~ ~I~I:!ic~_.~~j~~h.~~ji;I.!-.le pravda, že se u nás vlivem rozličných okolností, 
zej ména naší geografické polohy a našeho těsného sousedství s mocným živlem ně

meckým, který nejednou ohrožoval samu naši národní existenci, toto vědomí a 

tato snaha ohjevují že proto nepochyhně i význam ná-

318 

myšlenky v našich dějinách je větší než v dějinách mnohých národů jiných. 

Ale přece bych neměl za správné, kdybychom jen v národní myšlence, která je 

konec konců toliko výrazem přirozeného, někdy silnějšího, někdy slabšího, někdy 

více, někdy méně ušlechtilého pudu každého národa zachovati svou národní 

bytost, žíti volně po svém, rozvinouti a uplatniti své síly a schopnosti, spatřovali 

hl.~~~_nebo d?konce te~iný smy-sl našic!!. dělin. 
Přičítati zvláštní význam v našich dějinách šle n c e stá t není, 

myslím, nijak ~dů"V~~l1:~~(). Úsilím vytvořiti vlastní, svobodný a mocný stát 
projevuje se zajisté téměř pravidelně u národů dospěvších jistého stupně vývojo

vého j~á~?dní vědomí~ Pokud tomu bylo tak u nás ... nelze v tom spatřovati 
nic pro naše dějiny zvláště příznačného. Ano, právě u nás myšlenka státoprávní 

neovládala našich dějin ani zdaleka tak silně, jako dějiny některých jiných náro

dů, na pře dili!lY ~~ké. ~třed~věti~!.át. český by:! ~píš_~ dílem dynastií vladař-
, - --- - -_ .. - -- _-:-:- .-----_ . ....,.-"'"-"-~--- ----

ských, ~ž dílem národa a také v nové době věnovali jal~'p~~Útičtí zástupcové .-
země, tak široké vrstvy národa zachování a upevnění českého státu ku podivu 

málo pé?e. Netvrdím, že by si staří Čechové nebyli vážili svého státu a jeho práv'} 

že hy nehyli bývali hr di na jeho moc a lesk, krásu a bohatství a že hy cenu toho 

všeho nebyli uznávali oni a neuznávali jejich moderní potomci, ale ani oněm ani 

těmto nebyl a není - na rozdíl od nejednoho národa jiného - stát sám o sobě 
nejvyšším nebo dokonce jediným předmětem jejich životního úsilí. 

Zcela pochybené by jistě bylo, kdyby někdo za vedoucí myšlenku našich dějin 

prohlašoval myšlenku sociální. Otázky sociální, zápasy tříd společenských 

o rozličná práva a hmotné i jiné zájmy měly ovšem i v našich dějinách nemalý 

význam, ale nelze říci, že hy hyly samy nebo nejvíce určovaly jejich běh, vtisko

valy jim jejich zvláštní ráz. 
podstatně jinak je tomu s myšlenkou náboženskou. Náboženství, jímž ovšem 

,-

nesluší rozuměti ani víru v určitá dogmata a spory o ně, ani život podle předpisů 
určité církve, nýbrž ohecně všechno ú'·silí o mravní a duchovní zdokonalení sebe 

i jiných, hoj o vyšší mravní hodnoty, zaměstnávalo sice někdy více, někdy méně 

mysli a srdce rozličných národů, ale málokterý národ naplnil myšlenkou nábožen

skou tak velikou a významnou část svých dějin, prožíval ji tak silně a hluboce ve 

všech svých vrstvách a ohětoval jí tolik své životní energie, svého hmotného 

blaha a světského prospěchu, j~k.Q~gd náš. Může snad tudíž býti spor o to, 
zda myšlenka náboženská byla vedoucí nebo základní myšlenkou našich dějin, 

ale nikdo zajisté ~můžeyg.,E!r~ti,_ že v našich dějinách byla činitelem tak mocným 
a významným jako snad v dějinách žádného druhého národa. Stačí vzpomenouti 

jen lln_ll!L~ll~!!_~~_~_o. Hnutí to má - jak jsem již jinde pověděl - v dějinách 
českých podobný význam jako veliká revoluce v dějinách franeouz~~?h a stejně 
jako on~''může býti rozdílně p;~váno. Možno jím-hyti~~dše~'i~odvraceti se od 

něho s nechutí, ba s hrůzou, možno chváliti je i odsuzovati, pokládati je za důvod 

pýchy a slávy pro český národ i - podle slov, jimiž :ralacký chtěl vyjádřiti názor ,,-_._-,"""---<-
v~_y~_1'_o1!!_k~ - za "poblouzení, jehož sluší litov~t~H. Ale nesmírný, ba osudový 
význam pro český na ehoduševní a mravní bytost nelze mu 

upříti a o jeho nemalém významu v obecných dějinách evropských rovněž nelze 

pochybovati. A nebylo to hnutí malé skupiny lidí, nýbrž .J:.nutí šÍI'~~t~~ vrs!~"" 

národa, _~~Šíc_~_~._~ŽŠích, .!:~utí ~P!a~~~ národ_ní. Vymykaj e se vedení své nej
vyšší vrchnosti světské i duchovní, pokusil se tehdy český národ upraviti si svůj 

život podle vlastního přesvědčení mravního a náboženského, k němuž dospěl ve

dením sY..ÝJ:h duchovníc~yůdců. Ale zároveň se odhodlal podstoupiti za toto své 
~ ~ :-::::::=,,"~",--_~o.~~_ .0 • • _--.--c:- ~ 

přesvědčení s celým téměř západním světem křesťanským~:nělt,~~pas, maje za to, 
že k pravdě zákona božího, kterou poznal před jinými, třeba přivésti také jiné ná

rody křesť anské. 

Toto mohutné a úchvatné hnutí, hnutí svou podstatou mravní a náboženské, ne-
<!"~--=~_.~- ---·----_____ M __ ." ~.-

bylo a nemohlo býti díle~ k~~k~~!:!!!e, plodem nahodilých okolností. Mohlo se 
zroditi a k takové síle rozvinoutijen proto, že půda pro ně byla připravena dlouhým 

vývojem předchozím, že k němu národ český byl vychován svým dřívějším životem. 

V životě tom se opravdu otázky náboženské a mravní uplatňovaly měrou nemalou. 

Ukázalo se to takřka hned po přilnutí našeho národa k víře Kristově. 'f,~~,~~=~, 

s.!0letí byly země československé j~yištěm v~žného. záp~~~.~~~zL dv~;il !láb(l~e!l
~kou kulturou křesťanskou, východní... by;;~;koU:~~~ái~dní-římskou, zápasu, 
~ __ .-: ",_,*,,"" __ -_._.", f'--==~~'_-<~~~~ ,.~==.,,=.,_=..,_.~_~~ 

jenž se v století X. skončil plným vítězstvím kultury římské. A již tenkráte 
$~,-_=---=-......,..".~_.=ff~~' =~"",~-.=.o..~-"-
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náboženský život aspoň v některých vrstvách československého národa dospěl 

podivuhodné síly a hloubky. Není jistě bez významu, že již v IX. a X. století našli 

se u nás mužové domácího původu, schopní vytvořiti církevně slovanským j~~-
~-, --" -~-=~-~-

~~~_ .. ~.I()Ye~~á díla pov~~írkevní y. !!ábož~~é_,~zejména .!~~ jejichž lite-
r~l'ní hodnota velIIlLz_Il.a:~l!~. A ještě významnější je, že>~e již v X. století, sotva 
hyl rozhodnut yítězný zápas západního křesťanství s východním, západní křesťan

~~_v~.~~l~_1!Qsi~B1!':~~~~~u_nás k ~a}:~~(}~ci~~i, že se, Čechy mohly vy~jí~i';;'ěr~~ 
účastniti šíření víry Kris~y-~ezi jinými národy, zejména)č_'pol~_~'l!_.~ __ ~l.trách. 
Tento skvělý rozkvět mladého českého křesťanství se pojí ke jménům dvou veli~. 

kých světců českých, knížete Václava a hisku,ea Y ojtěcha. Kníže V .. ~clay se stal 
Čechům nejen jejich pr~~národcim';-;tátní~' sv~;;m, ;ejen sva~ým patronem 
a dědicem jejich ze~ě, n~en.'id;ái~Irl~-o~hráIl.~~"m-práva a spravedlnosti, nýbrž 

i živým symbolem úsilí o vYššÍ, vpravdě křesťanskou mravnost národa. A sv. 

t~_~,~eIP:.,~~l~_ Če~~~áp~~I!Í!ll-.'l!.~!~ťJJ,.»styjnejen vynikajícího !!orlitele pro přísnou 
mravnost křesťanskou v duchu mocného hp.utí reformního, vyšiéh~~":francouzského 
kláštera v c-c;~l:lnJ:" nýbd i obětavého a úspěšného š.ifit~le víry křesťanské mezi 

i!,~Ý~.!~~,ro~y , ~~j ména v bratrském. národě polském, který ;'~ě~-~tej ně J~k~C~
chové uctívá ~yého národního světce, a v!Jhrách, které svého prvního arcibiskupa 
ostřihomského našly v oddaném českém druhu a pěstounu V ojtěcho_yě. 
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Po tomto prvním skvělém rozkvětu náboženského"ii~ot; v'Č'~'~há~h nastala delší 

doba jeho ochabnutí, vyplněná však nenáhlým pronikáním křesť anské vzdělanosti 

a mravnosti i křesťanských řádů církevních 1~!.!pd1!-.. Ale veliký zápas, který 
církev římská sváděla jako pokračování slavného boje o investituru v rozličných 

zemích evropských, zápas, v němž šlo o! vymanění církve z područLElvětsk~ho, 

o její očištění od živlů sy~.!ských, o u~~ání církevních př~Il.~si se b~zy 
~_aké do Č~~p.. kde vJěho čele stanuly ne mnohých pre1átů ~~m~~~é_ho původu 
V;r!.~~~_~_1:!.?l.t~(}~~ .. ~e.s~é .. ~árodn()~ti. Zápas ten se skončil teprve/ypolov'Íně X~V. stol. 
nejen plným uznáním svobod církevních, nejen zjednání~ dokonalé platnosti 

církevním zřízením založeným na přísných zásadách kanonického práva, nejen 

těsným přilnutím Čech k ~ír!evnímu životu římskému a, k zá~!!l!Í~;kf~:sťanské 
vzdělanosti, nýbrž i nesmírným 'Vzrůstem círk~vní~o~i, církevního majetku a 
~,,~--= L.... __ - ___ ~'"=--=~~"~,.~_~-='_.~__='" 

církevního vlivu na všechen život národa. Ale takřka v zápětí objevují se v Čechách 
~páD1ky nespokojen~sti ~~Ímto stavem věcí? za .něhož se z přílišné moci a bohatství 

c~k:;; i k~ěžT~;;dilY~~Š~k~p~~i~(~!.~řády.~":y duchovenstvu, zhoubně působíCÍ 
i na mravnost lidu. Již z~ Ka~laIV. vzniklo proti tě~t~ ;I~tá.dům v Čechách vážné 

hnutí o~né, u jehož kolébky stáli sám. císař Karel a první arcibiskup pražský 

-1-~, z P~}c a jehož podněcoviliíi i d~~ho~mi ;~dci se po německém 
kazateli mnichu Konradl! W aldh~ovi~tali znamenití synové českého národa, 

úchvatný lidový kazatel a mravokárce Jan Milíč z Kro~e, učený mistr pařížské 

university Matěj z Janova a zbožný jihočeský zeman Tomáš ze ŠtítIléhg . 
.: '.d'" .~-

Nespokojenost s poměry církevními projevovala se ovšem i v jiných zemích a roz

manitá hnutí usilující o jejich nápravu vznikala také jinde než u nás. Málokde však 

jejich síla byla taková jako v Čechách. Souviselo to nepochybně s tím, že Čechy 
v !~h!l byly je!l1!!!!L.~~!~vních politických i kulturních středisek záp'ad;nho 
křesť .a:.!!.~~ ano, že byly takřk~~k;m duchovního života v~iD1~má~ké 

--- .. :<~~-- .-._~-- ------' 

zj.J!!!dní Evr.op.ě a jako její součást nebyly tak těsně připoutány k papežskému 

Ri~u jako Francie a ltalie. A jako se v Čechách z hnutí mravně opravného rodily 

nebo do něho odjinud pronikaly všeliké ~ázory odporuj~~ úře~!Ú~~~~~~~~:!~vní, 
tak se podobné názory vyskytovaly, a to namnoze větší měI'ou,~jsouce 

hlásány buď rozličnými ~~2J!skými sektam!. nebo u,~enými profesory velký~h, uni
versit? odkud také k nám ~aneseny byly již v XIV. stol. ;á;odky ~-;j;d~ohok;~íř~tví. 
N~zdíl od jiných zemí nabylo však u ~~~tí opr~v~é'~"p~j~né s hlásáním myš

a zásad více méně odchyln~~~d .fi.ř~~d~-:;auky-"církevní, ~~_0l>xčejné síly, 

šíře, hloubky a trvalo~ti. Opravné snahy i z kacířství podezřelé myšlenky bylyt~ 
mnohem vážněji a opravdověji než snad kdekoli jindé ať pro mladistvou 

ještě svěžest tehdejšího duchovního života českého, či pro vrozenou důkladnost a 

houževnatou vytrvalost našeho národa. Ačkoliv se tato jinde nezvyklá hloubka a 

opravdovost českého hnutí opravného zračí již v činnosti mužů výše vzpomenu· 

tých, jež nazýváme pl~~~llůd...ci..Hn.so..Yými, projevila se plně a s přesvědčivým dů

razem t~p~ po~děj~!J:n __ ~.l>4.(}~r~~ského hnutí opravného, když se začátkem 

~V. stol. v jeho čelo stavípr~žská u~versi~~, na níi-vtUdobu domácí ~jy~l{~~!ý" 
n_abývá rozhodné převahy nad cizím živlem německÝIll" Tenkráte k českému hnutí 

opravnému přistupuje n?vý prvek!. jenž brzy nabyl nesmírného významu: SpOl' 

o :revoluční nauky anglického theologa J~~na,y~kl~f;!. Kdežto ve vlasti Viklefově 

tyto nauky, byvše odsouzeny úředními činiteli tamní cí:rkve, ~~ni~r_!>e~.~~cněj

Š.í~oohlGl~u'Eodnhi!r~_Praze, když tam byly zaneseny, p:r~~ktil váš,nivt~ 
lllezi obhájci a odpůrci učení anglického mistra. A nejznamenitější z obhájců Viklefo
~ých,'M.~]anHus, neváhal~8e-postaviti za;vé přesvědčení, v němž hyl utvrzen 

hlavně '-;pisy - Viklefovými, ~ni proti nejvyšší au~~r_i~~ tehdejšího křesť~!l~j:va, 
~~C}!~IllU koncilu. Byl ovšem -"k~ncilem odso-u;"~;-~ jako za-tvr;~iý k;~íf~p~t~pně 
upálen. 

Ani odsouzení a upálení Husovor.l;~~~_usilo českéh~.~:I:l:~!~!!.~~ož~n~~ého. K jeho 
učení odsouzenému koncilem i k jeho opravným snahám se přihlásil celý témět 

~-==- --;"-~~~:::::.._".:-:='::~ ~ 

~árod český a s netušenou rozhodností a vytrvalostí dal se o nev zápas, 1akého ani' 

!ll~~~~~IpQto!ll nepoznaly .. dějiny. Jsa přesvědčen, že hlavně zásluho~"i\L Jana" 

Husi E2~nalčistou~:y_du bQ.žJJ!r.~~než jiní, měl za svou povinnost dopomáhati 
takto pravdě té k vítězství doma i u jiných národů. Přes silné prvky národní a so

ciální, jež přispěly k rozpoutání v/e.liké revoluce husitské a nepřestávaly ji podně

covati, vlastní základ a obsah této úchvatné revoluce byl ~iljisté mravní a nábQ

~enský. Zapomínajíce takřka svých zájmů světských, n~dbajíce valně časného 
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prospěchu svého státu a národa, vrhli se o!t~sitŠ!~~~~~!Iové s blouznivým zápalem 

do odvážného boje o zájmy d!:l~~~yní_L:m!~V1lÍ ~n!!>oženské. A přesvědčení, že 
________ -~-_._ _.~ ______ ..o __ ~_,_ ._~_ -.,~~ ____ • ___ ~ __ ~.,,_.~_ • -.-.' ~ • ____ _ 

bojují za čistou pravdu boží, za duchovní prospěch všeho křesťanstva, přispělo 
snad nejvíce k skvělým úspěchům husitských bojovníků zákona božího, jež na

konec přinesly ~e~hůnl_velik~_,,!t~zstyí mravní, když hlavní zásady jimi hlásané 
hyly uznány koncilem basilej ským. 

fot~-~znání, vyjádfe~é ~.g.Ill,-p~kt~!Y ~!::..J4~_ se nestalo základem opravdového 
smíru českého národa s církví obecnou. Veliké hnutí náboženské, jímž se český 

národ vymkl z jejího objetí, nezaniklo ani potom ajeho svérázný náboženský život 

\rv~J dále. Otázky náboženské stále zůstávaly jednou z největších starostí národ

ních. A nejen Jednota bratrská, nýbrž i vlastní církev husitská 1!~přeJ,táyalažíti 
,"":~--------- -~,- "----~ ,,------. - - "\, :"-~--

s~mcyl~stní1!l:!!yote:m.J!_~l>.~!ens~--'}- vyrůstajícím z domácích tradic a hluboce 
odlišným od života jiných částí obecné církve, tfebaže v širších vrstvách národa 

nebylo již všude tak živého a hlubokého zájmu o věci náboženské, jako v počátcích 

husitského odboje, když si zájmy světské, namnoze velmi těžce zasažené dlouhými 

boji náboženskými, vynucovaly jejich zvýšenou pozornost a péči. 

Novou mocnou vzpl'uhu_!!áboženskému životu českého národa př.ine~slo 11!ters_~yÍ. 

Mezi husitský~iCechyvzbudilo vystoupení Lutherovo a úSE..ěch;j;hž d()_~_efllJ.~zi - .-
krajany, mocný~. Zdálo se jim, že se nejzarputilejší dotud jejich odpůr-

c!:.o·--v·-~é-~z··-a---č·-í--I?:·~j~_~~!~c;ti kp.!av<!á_m, již dávno od Čechů poznaným a hlásaným a 

p:r_ávě_~{]J~f~~~ú:rl~jvíce.p()!!1"~mj:m. Toto přesvědčení podněcovalo je k rozhodněj
šímu postupu v otázkách náhoženských, k obdivování starých radikálních názorů 

husitských, předtím mezi nimi na mnoze zapomínaných nebo přezíraných, k snaze 

o vytvoření vlastní, n~ Ří~!l z_ct:;la nezáyi§lJ~_cíd.xe, jakou dotud byla jen neveliká 

EQč.tem J e<lJlota hratl'skJ. Ačkoli myšlenky a nauky luterské při tom nemálo na ně 

působily, n~tti!lIll!!i li~h ani slep~,J!~_!.!E~:_~:řes všechno podléhání vlivům ně
mecké reformace a přes svou blízkou příhuznost s ~:ute!.~~v!m.L~y!~st!j,:lP:y~lnQ..~ 
~_~~e' n ~ ch. základů j ak~ __ ~tím husitst_yí, zůstávalo náboženství utra,· 

kvistické většiny českého národa Rokrač~~ání~Q..to star~hLhusit~Jví s jeho 
velkými tradicemi a ideály. A ještě více zachovávala si svůj původní českohusitský 

"'-'._~'"_~. __ , ____ ,~ '._C~ __ ._. -~'"'--~ 

ráz Jednota bratrská, která přes svou poměrně malou početnost měla tak mocný 
"-- ""--""'--="~ 

vliv na duchovní vývoj českého národa. Sj;!9Iečné y.:yznání čes~~ husitů i Bratř!, 
Česká ko~esez r. 1575, je zřetelným výrazem skutečnosti, že náhoženství utra

ivistických Čechů ~1Ů v posledním století před Bílou horou .eehylo ~hou_Qd_p:Q!í 
~uterství,.!'-ýhrž v podstatě vÝ.t'y'orem ~~ké l!l~ přizpů-. 
I.'soheným arci novým myšlenkovým proudům tehdejší dohy. Vidí-li někdo přesto 
v náboženském a vůhec v duchovním životě českém?&oby předběloborské, plném 

mocného úsilí myšlenkového i mravního ve všech třídách národní společnosti 

české, zasáhnuvšÍm nehývalou měrou) slovenskou vě~~v českéh~]l~rpq.~_~_._~= 
vrcholivším nakonec dvěma oddanými st.2.-up~n$i Č~ ,!",!ufC3se, spisovatelem 
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sk~ho 2.:[~:_Q~~tě. českém _ M.~~~l~~l!!_SJ!'..án.Ským a velikým učitelem národů 
J. A. jen trpný a vnitřně prázdný odraz německého luterst-y1,do:. 

RQy-štLse..nmylu věru těžko pochopitelného. 
Bílou horou hyl ovšem přerušen svérázný náhoženský vývoj našeho národa. 

Ohromná většina jeho synů, pokud nedali přednost qdchQd1,lJhLd~, kde časem 

ztratili _rlechnu, ..... 'iOllVislost s národním životem českým, hyla donucena odříci se 
víry svých o~ců a - ne~~idě~~~~~~d;r~u římskou. Časem vŠak ne-li 

oni sami~ aspoň jejich potomci přilnuli upří~~<~. __ ~.:rl.()'Y:~ .. yíř~. I ona se teď stala 
mocnou a významnou složkou ·jejich·d~cilOvního života a jejich vzdělanosti. 
Vlastivědná díla j~s.!li!y.~ghjJs!flya J3al~~~a i jeho následovníků, zdařilé pěstování 

nábože:ll~ké poes~rotireformační jazykem českým, r~zšířenost a hloul)~a ~~ltu.: 
S~;~~qj~!!§kého a četné jin:é-iH'~-~~y~pří~~ěkatolicky náboženského smýšlení a cítění 
českého lidu v době pobělohorské, dokazují to zcela přesvědčivě. Avšak zlomek, 

arci nepat:rný, českého národa zachoval po všechnu tu dobu?J_~j!l~_y.ě:rnQsJ::.yjte 
gt:~_ů,- která mu zůstávala nejdražším pokladem a nejvyšším zájmem ži

votním. 
Když pak v polovici XVIII. stol. začaly k nám pronikati z evropského západu nové 

~yoh~odnějjí .Er()E-~~Y ~myšl~_nkové, nastal i u nás odvrat vzdělaných tříd národa od 
~,-~==--~~ .. ,--_._. ",.,,---,------- -- ----
'náboženských ideálů doby protireformační, provázený příznivějším oceňováním 

naší pfedbělohorské minulosti a zejména našeho náboženského odboje v dohě hu

sitské. Vraceti se k myšlenkovému a mravnímu programu starého, v podstatě 

středověkého,!I_llsitstyí.!!~~y~~._~~~né. Ale duch husitské tradice, třeba v po
jetí více době 'přizpůsoheném, než historicky věrném, podmaňoval si znova mysli 

a srdce národa povstávajícího k novému životu. V tom duchu vkěRQya1i J?,~l __ <lc~'ý 

ajť:lJ10_~oluRracov_ní2i, ~~chové i Slováci, oběma pro~i.taj!cí.m větvím českosl~Y-~Il
ského I1J1rilll~_víru ve ~~~eŠ~nrIdeáiyČisté'Ifdskosti, sVQ!>ody, PE~:va a spravedl

~;ti. Tyto ideály se tak stalyp~d~·tat~ou slo~k~~-Ž~!~~_~_~onázoru českoslo"en
ského národa, složkou možno říci nábožensko;; pokud s Wa~e~ náboženstvím 

;~~mím~koli sleptu víru v ufČitá do'g;;ta nebo hádky o ně, ~ýh_~~~~~,,~! __ P~~ 
z?~~ úhlem yěč_~~~!~~, __ úsilí o mravní dohro a pokrok, o nové vyšší hodnoty ži· 
;~tní. Ztoho snad vyplývá namnoze menší náboženská veliké části na-

šeho národa ve církevním, než jakou osvědčují nebo někdy jen na 

odiv stavějí některé národy ale nepochybně také.~~trnávšem nábo-

ženským n~:I:!~JJí!p- a ~.~.!!~ - zvláště dnes - sr:~šelivost náhoženská. 

KROFTA 

LITERATURA: T. G. Masaryk, Česká otázka (1. vyd. 1895); Jan Hus. Naše ohrození a naše reformace (1. vyd. 
1896.). - Jos. Pekař, Masarykova česká filosofie (Česk. čas. Mst. 1912); Smysl českých dějin (1929). - Ferd. 
Hrejsa, Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny (1912). - K. Krofta, Nový názor na český vývoj náboženský 
v době předhělohorské (Česk. čas. Mst. 1914). - Zd. Nejedlý, Spor o smysl českých dějin (1914). 
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Svobodné církve ve svobodném státě 

Byl-li vyzván filosof, aby se po historikovi o československém problému nábožen

ském "filosoficky" vyslovil, vyvolává to otázku, do jaké míry je kompetentní. 

Snaha pořadatelů díla, aby tu nemluvili theologové, kteří by do úvahy vnesli 

ozvuky svých dogmatických a církevních stanovisek, je pochopitelná. Na druhé 

straně je jasno, že ten, kdo zcela stojí "nad" těmito dávnou historií danými tábory 

v tom smyslu, že s nimi nemá nic společného, ji§J~J~.Q:U:lp~tent:níJl~!Ú. Nikoliv 
neúčastné mávnutí rukou, nýbrž positivní a spravedlivé zhodnocení náboženských, 

mravních a církevních tradic a sil, jež přinášejí tak charakteristické tóny do polye 

fonie našeho státního života, Jest úkolem této sta,ti. I pokládáme volbu, která 
.:")S~_.>,.,_ ... _~~-~ 

na nás padla, za dosti osob!!!_ Sub iudice lis est - avšak soudcem tu má býti 

někdo, u něhož s~_pf~~<!pokládfi, ž~ .. s~.}!~yyro.ynaLs.~~~~sJ.Qv~nskÝ1l!: __ probIéme~ 
náboženským tílI!, ~~ jej ztratil, nýbrž věnoval ~u v_~!~t.ku~ IUsšleJ!í,J~Jeré bQ!í. 
Filosofické hledisko, jež má býti na rozdíl od historického postoje min. Krofty 

... ---- ~ .'-, --_.----"'"~.~-----" 

uplatněno na těchto stránkách, je v ~~ém s~yslu nadčasové, Týče se pravdy 

a hodnot. Že se y'šec~y.náboženské útvar.x_nQ.Jgftdl:l.jí;~ ... .nQi5:it~leprayd_r, zhusta 
absolutní, známo. Není třeba, aby pisatel zakrýval své vlastní kritické pře
svědčení - jeho úkolem jest, aby vyvolal plodnou diskl1:si, která vždy implikuje 

-""'---'--" ---.-"-,._--"-----"'-_ .... - -~- --. 

odpor. Může však jasně říci, jak musí býti vedeno závodění náboženských ten-

dencí doby, aby kriteria, jichž se v něm používá, byla nábož~E:.skyj fil()_soficky 
1,'>-. --"~ .• __ •• ~ , __ 

~lat~ To můžeme předběžně osvětliti poznámkou, že tyto otázky nejsou pří
rodnické, ný!nž ~~.~hov~_dl!:~ a že tedy naturaIismus v jakékoli formě není kom

petentní, aby se tu povyšoval za soudce. Za druhé však.ide.Q_ . .I:t()cl1!()Q~.!!i: tu půjde 
o pečlivý odhad mravních sil, jež se tu hledí uplátniti, o jejich zhodnocení v rámci 

současné krise duchovního života evropského, o stanovení obecných norem, jimiž 

má býti souzeno každé náboženství a každá církev přítomné doby. Kdekoliv, 
tudíž i v našem státě. 

Avšak tato n2.M~yáhl~4.i~tk~n~so~j~~i~~. Naše dílo jedná o ideji našeho státu, 
tedy republiky Československé. Útvaru historicky vybudovaného, jehož du

chovní složení je t~~.~~:.:.~ividuálnJ jako složení kteréhQkQljj}?:~!t.Q_s~átu. Naše 

závěry musí býti ~ost~:'~~~ěrečlivé, aby mohly býti ~?~~~~állY_. za kus n~ší 
. státní filosofie a t"ll:<lí~~j.i~tém - zcela nadstranickém, státmm smyslu -< ~~~~,s! 

základů P!o ()n!l-'IwHtik.u, která se 119~~edá k_ stjtni~ty!- Zajištění směru a konti
;~i~y'státní linie je přece hlavním účelem tohoto díla - "Ideje čsl. státu!" 

Usnadněn jest náš úkol tím, že se můžeme opírati 2.-~d~y_yýzna~~tc,h vů~_~-Ř 
národa, v první řadě o hlavního budovatele státu, presidenta ~. G. Masaryka, 

;j;hož životním díle má náboženská otázka československá místo tak významné. 

Jeho stanovisko však má hluhší základ ':: celé jel!ofilo~9fii našic~~~iil!:' Dotkneme 
se tedy ve svých úvahách i této otázky, která vyvolala tolik sporů; budeme 

povinni i o ní říci své slovo. 

Nemožnost vyznání, ,státního" a "národního". 

Ani Rakousko- Uhersko IL~m~lo již od doh_ Josefa II. stát!!iho ~~b?že~sY\-1. Státní 
nábož-;~-:tví -;-~~m~nalo vždy státní ---- p~vnou~!~~Il~~~!:r-~y~se§J:ii,:l&1l1. Trůn 
a oltář, dynastie a hierarchie si byly sice ještě dlouho n~vzáj~l!l_pg,<l.E()~()..!l; aka

tolíci doby toleranční neměli až do cíSl:!:ř,skélLQ_p-~!~_~t"il_FXl:l.l::rtišk~LJQ~ef~_~LXJJ16_1 

rovnoprávnosti pro svoji bohoslužbu a pr(L,~!l~~!~=Y~t,~lu~h~4Jb sl~~u; ale 
násilné-;;:smě;ii~~-á~í' p~dd~~ých ve věcech svědomí, jež bylo státní církevní zá-

sadou dobynrotireforma~ní, přece jen ustoupilo ~írn~j~í~.f~r:!!1ám,IL~t~~ku. Po 
právu ~-usíme říci, že ono usměrnění svě<!~~í!le}:)ylo v XVI. a zčásti i v XVII. století 

nikterak politikou čistě ~~tolickou. I reformační církve německé a severské, 

~--Anglii pak církev anglikánská v době alžbětinské se jí řídily. Připomínáme 
poniž~~J?J!.du t. zv. augšpurského smíru náboženského ~r~~~555"Cuius 

;~gi~'-@us
r
, religio~', pronásledování k~YP!Q~alyi~~~"!.~_~~~~1i.u, dis_sent~!:..*_y __ An

gJii atd. 

Tato necitelná 'prakse souvisela především s a!?s_ol..!l!~!i_cký~~~tím Dl.Qci panov

lli~QJLY, jež neznalo pojmu občana, nýbrž jen S!~VX_3:_l!,odd~TI,~~o. :~~yť i filoso~ 
Hobbes, zastánce absolutní suverenity státní, byl ochoten prohlasltI za platne 

~ábož;'ství to, co "Leviathan", t.]. stát.L uznává~ a za pověru to, co zakazuje. 
Slovem, nejen círk~~:-~jb;~ i si6-ihyly--p~sákÍé ahsolutismem. Pozvolné vítězství 
liberálních' zásad;-ko~uci~nalis~u nadth~okratismem, k němuž Hobbes sám 

přispěl svou smluvní teorií státy., odňalo mu půdu, nejprve v ~?:g!#.!_.1,68~ (svržení 
~huartovců ~-;;:astoiení Viléma III. Oranžského), na kontinentě značně později. 
Státní prakse·;;k~~sk~-uherská (o uvědomělé filosofii státní lze sotva mluviti) 

znamen~ia si~;'~~~áj~~nou podporu obou mO~?:()~!!1 z nichž světská se tváří du
chovně a duchov~i8tále sahá"p(;~~';ět~ké moci; znamenala také částečně smíšení 

obojího práva, civilního á kanonického; ale právně již nelze, zejména od císařského 
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'patentu, jímž byly ,~!~~~~-1,recipované") ,~_~1:!,2~~e zrovnoprá~ně:ny,ptluyiti 
? státní ~v~. KcEt,!~!~i8~uS sice těžil z postavení c~!~veprivilegované, více však 
hmotně a mocensky než nábožensky a mravně; r~ko~skomuh-~;ský katolicismus 

neměl ani ~~a!Ý""x:z~pa~!!tc,}h zemí~~_~obr~!t~jE!.~!':~. 
V republice Československé je jakýkoliv pokus o restituci státní církve věcí 
předem ztracenou; neodporuje pouze ústavě, která je konec konců změnitelná, 
nýbrž odporuje všem konstruktivním silám, z nichž tento stát vznikl a jimiž se 

udržuje. Náš kjl_~2J.iQ!,~!!lucLI!-eIl!! moci~ aby víI!()c!!!ÝI1l_,ko1!~átem dosáhl po

stavení c!!~!"ep_rivi!~o"~I1.é. Vyložíme níže, že (a proč) není nikterak v jeho 
vlastním zájmu, aby se pokoušelo dosažení této mety. Nelze stavěti na statistic

kém počtu .~~.!l"!~oví~Ě-~~~~-2~~_ů. Otázky náboženské zajisté ustupují dnes hospo
dářským a "~ociá.lní~~íce, než je zdrávo duchovní kondici našeho státu, avšak 

ani v tom případě, že se podaří probuditi mnohem větší masy příslušníků této 

církve k náboženské a církevní nemůže tím býti odčiněn fakt, že se 

u nás moc rozděluje zároveň podle několika jiných dělítek (sociálních, 

stavovských, národnostních a regionálních) a to způsobem mimořádně složitým. 

Marný by tudíž zůstal pokus učiniti ambice jedné církve dominantou života veřej

ného. Za těchto okolností je rnodus vivend_i praktickým a zajisté nejrnéně~?lestným 

i .. ?ei~~:I:lěJ)_{)i~~~illl:ř~~~.ní~ol~:ťěru s!átu a cí!ky~k~lQli55~~. Švědčí o m:oudrosti 
obou smluvních stran, že to uznaly a své jednání podle toho s úspěchem zařídily. 

Svobodná církev ve svobodném státě zůstá~~~t;~I, dokud nevej deme do zcela nové 

situace, ~ejl~P~~rn _~~~oyitÝlll_.yyt~Qf~!liI1lJ()h()J;o,.~mě.ru. Proto nepojed
náváme v této souvislosti o sporné otázce odluky státu a ani o bližších 

modalitách tohoto programu. Za daných p'ci'měrů'hy pokus o odluku znamenal 

~~t_~oj, jehož si n_~přej~m~~ nemůžeme. Zkušenost ukazuje, že 
název "kulturní" nenese tento boj právem. 

Církevní statistika z naší republiky působí dojem v.eli!~_.g,!!~!I.~{):V:1!t_E.(')1yf~e. 
Máme u nás ne méně n,~L~kyí. a Y~!~ich __ ~á.hj)ie.n&k.:iclL.§p_C!hlno_s~i. 
Z nich má církev římskokatolická 7_~~10' řeckokatolická 3.97%; církev českoslo
venská 5.39°/0; českobratrská evangelická 2-02°/°' německá evangelická 0-90°/0, 
augšpurská ve Slezsku a na Slovensku dohromady";i'O~~/o, reformovaná na Sloven

sku a Podkarpatské Rusi 1·49° 10' J ~d.IlO!.~_ h~~trsk'!~Q:_O.4Q/o, b~p~~,~t.(Q~D3~/0, Jednota 

českobratrská .~~~!o 10' me~o!lI~.!~ Q:Q~o 10' jiné evangelické denominace 0-010/0; pra

voslavní Q:99°ío; s!l!1:Q!atolíci __ ~15°/o, u~itáři 0-01°/0, adventist~.O-..:030/o' jiné křes
ťanské denominace O·o.~.&} ~.,.,r~oi~·;h~~vyznání j_es~_~:a<:/o; zhývající setina 
procenta se ~edázjistiti. 

Tyto církve a frakce si mají co říci a jejich poměrný vliv na psychu národů v repu

blice obývajících se n~~e vždy s procente~ "yz~!':.~!!-,- jež ukazuje statistika. 
Jejich spory i aliance se mohou pohybovati na úrovních velmi rozmanitých, které 

celkem odpovídají úrovním života politického. Vedle lidí, kteří v politice spatřují 

osobní zájem, agitaci a malicherné škorpení, máme jiné, kteří nad stranami vidí 

stát, Evropu a Společnost národů s jejich mnohostrannými a do sebe zavinutými 

potřebami hospodářskými, sociálními a kulturními. Tak se i ve styku náboženských 

skupin projevuje ~l!..i.~~._ dll:(;h~malých i velikých. Hlavní otázkou našeho 
státu v tomto směru jest, na jaké úrovni se budou pohybovati, jak dobře, poctivě, 

jak dalek~ se budou dívati jejich vůdcové, jakého dojdou pochopení u těch, které 

vedou atd. Vedle nich pak stojí 'Y~iká skupina bez vyznání a všichni dohromady 
--_.=~--~~~,~,~,~--._. 

jS?~z_~()~eň obč~1!Y ~tátu, v němž mají funkce světské, sekulární. Sekulární a nábo-
ženské síly se nedají úplně odděliti; ba řekneme přímo, že to není žádoucí ani pro 
světský útvar státní. 

To prakticky znamená, že náš stát musí poskytovati volnou tribunu po všech 

stránkách. Církve musí míti práyo, aby Ei své otázky věroučné, organisační 
i mravní ř~šily--;-~my v~-~hě, mezi sebou, s kruhy mimo církevními atd ... zcela 

~v0:bQQ~~-.'? pod~-~:u~.-~;iejmou podmínkou, že z:f!stanou V r~~ci_~latnÍch~_~~~?n*. 
To odpovídá zásadě t. zv. výsostnéhoprá:va. státního vůč.L~gkví1!!. 
Demokracie je diskuse; diskuse znamená vždy kus nesouhlasu; kritika je na 

všecky strany prospěšná, je-U dosti opravdová a hluboká. Naše zákonodárství 

a judikatura budou vždy míti povinnost více se spoléhati na.112'/!.~lg!1§.~_§.t!..4~~~.'!f!::~!!'!!o 

.. ___ ._~._.-._ .. živo~~,:I1e~i_:I1~_~Eub()!rnné sankce jakými jsou opatřeny z doby 
rakouské paragrafy o rušení a urážce náboženství. To vyplývá logicky z ideje 

demokratického státu; nezná poddaných, ~t~~~j~n ~~~!-:i:1:Y; má ~.y~~~j~h 
c~!.áI:l.i:ti, nikoliv do něho zasahovati; legislfitiva, judikatura a administrativa 

nejsou povolány, aby řešily O!~~~Y.!~~ jey:mé. Tato zdrženlivost bude vyvolávati 
nespokoj enost u horkokrevných straníků náhoženských i protináboženských. 

Avšak jejím korelátem je soy~b~~~~ __ l:l_~~!~nomie~ která se jim poskytne a která 
je cenná tím, že posiluje, vzdělává a otužuje ducha. 

Jako nemůžeme nikdy míti církve státní a jako se Ř:~~~,~~J;~!~.!!i!L.P!!yil~g(~ ... y?~i 
církve k~tpIické konkordát ... ~, tak zase na druhé straně prohlašujeme, _.'~~ __ _ 

můžeme míti církve V dobách citlivosti národní a zejména v dobách, kdy 

nacionalismus má orientaci po výtce negativní, je heslo ",~a národní cír~~Y~:.Ji.~j:ě 

při'tažliYé. Tak tomu bylo ~_~. nás po převratu,. Katolicismus doplácel nějakou 

dohu, nežli se vžil do nových demokratických poměrů, na své bývalé spojenectví 

se S!~!ý~~~!~~eID:~~~ dyna..~~~. Heslo ,,~!y~Qd!tíma" mohloĚÝ!!_~ ... !t~p~chen;t 
bJás~J!Qj~~-l!!~~.~J!!!LPM.ru1, svo~~.~l.l ... _l!~tát. Pro titul n_árod~í círk:Y'e se dalo 
uvésti i mnoho zdánlivě zcela positivních důvodů: kult památky Husovy, na

vazování na husitství nebo českobratrstvÍ, svoboda ve věcech věroučných, nezá

vislost na autoritě, která sídlí v Římě mimo hranice naší vlasti. Někteří evan

gelíci, zejména z Evangelické církve českobratrské, která vznikla spojením české 

části církve ~,!:!~urského a ref(),rm..?~~~~~~,,:yznání v historických zemích, se hlá

sili o ~tento, tit~~e~~inili ojediněle a' nesměle; tušili, že tu jsou pro-

I"'~u>dj A ,"<'2-/4 '<-) , 32 7 
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blémy, které jim ještě nebyly jasné a o nichž se poté mnoho psalo. Velmi zřetelně 
se o titul a charakter národní CÍrkve hlásila CÍrkev československá. 
Leč důvody, o něž se opírá tento nár~k, vol~jí-po r~zboru. N;Šenárodní tradice 

není jednoznačná. Netoliko Hus, Žižka, Táborité, Chelčický a Čeští bratři, nýbrž 

i jejich nepřátelé, ať již na universitě nebo mezi šlechtou, ba i mnozí J esuité a jiní 

nositelé protireformace, ~yli ČešÍ._, Mnohotvárnost naší dnešní kulturní a nábo

ženské situace je vlastntCjen stálým pokračováním antithesÍ z naší dramatické 

hi~~ie., ~albín,y~vák, tvůrcové milého ~olkloru z doby barokní byli svý~ 
způsobení právě tak s;!:.qečními a věrnými Cechyj~~()_t~ní_~~~g~l!~i té_~_~. 
Rozdíl mezi ~~!!l~~~~ým a K,2niáš~, P~vlem Skálou ze ZhoJe a ~ltikem z Libqčan 
~~lz~ vyjádřiti ~riteriem češstvÍ, poněvadž to jest pojem nadřaděný a tudíž 
logicky méně d~terminovaný. Ještě méně se dopátráme podstaty rozdílů mezi 

nimi, když budeme mluviti o ',~~_~,_~,:lastene,~ké~ a podobných neurčitých, ba 
iracionálních hnutích mysli. Zde pomůže pouze hodnocení a uvědomělá volba. 

Uznáváme-li, že na jedné straně je převaha, uvázali jsme se v povinnost vyložiti 

kri!eria, pro něž stavíme některé"~~()b~,,a s~~_~;eo:r~ed~,Kdekoli jde o hodno
cení v historii, je vlastně zřejmé, že se nemůžeme, nejsme-li povrchní, plně zto

tožniti s lidmi jiných staletí, kteří vyšli z jiných předpokladů, žili v jinaké spo

lečnosti a řešili otázky, které my v nejlepším případě musíme znovu formulovati. 

Tu se pak naskýtá otázka, patří-li hodnocení do historie vůhec. Je známo, že se 

!~ír~. Pokládá se to za" nevědeckého, subjektivně založe~ilo~ofo- ' 

vánC!!ís~?~i~ bývá prohlašována za vědu r,~J~,(}1!~tE~,~!ivní a popisnOll, její methoda 
za eD1,p!!i~k,ou... Cena díla historikova je prý v nepředpoj~tosti a v péči, s níž sebral 

své prameny, odhadl jejich spolehlivost a sestavil je v pragmatickou a myšlen

kovou souvislost. Tato souvislost pak je do té míry zkřížena ději náhodnými 
a nechtěnými, že o smyslu dějin nemůže reCI. 

Tento názor je nesp;ivný s~~~J!~Il:"?!!:J:~!!n~~.h Význam ~áhod v dějinách nikdo 
nepopírá; otázka pouze zní, jsou-H složkou tak převládající, aby setřely souvislost 

a navazování myšlenkové. Má-li historik vyložiti též myšlenkové souvislosti osob 

a dějů v minulosti, znamená to, že musí je P!!.~~~piti _~_~nterpTetovati, což je úkol 
daleko přesahující studium pramenů, ostat~ě vidy n~~ě-kusých a opatrně 
dokreslovaných. Ve skutečnosti je při tom ,hodnocenb jako vždy, takovým všudy

,l.>-ylell1, ž~~. mu žádný ~Ql:ik_~. Filosoficky, noeticky je h;d;'~cení 
(soudy hodnotící) sice oborem, v němž se platnost, pravdivost soudů zejména 

nesnadno zjišťuje. Veškerá ~ožnost ~thikY2 este!iky})a i práva ziiYiEjí však na 
možnosti míti zde pravdu, t, j. nárok na platno~j, ~dokázati. Bez této 

óhjektivní platnosti by mu;ila mo;álka ustoupiti či~ém~~čtu a Úče;rl charakterů 
a životních stylů bez rozlišování, estetika, literární a umělecká kritika zásadě de 

gustibus non est disputandum, I?~ávní věda~~,-E0sitivní exegesij~éhokoliv 
~gálního s.Y~t_ém.lLneho nesystémn, který měl dosti moci za sebou, aby se p~~sadil. 

Je zřejmo, že toto vše se týče naší otázky. Z čirého popisu naší histo~i~ se nedá 

vyvo~~!L~~!Q,-- .. co by zakládalo nárok kterékoliv náboženské skupiny ~a~_ti~~~. 
~á;~dní CÍrkve". Bylo by také mělké, kdyby se někdo (ldyolli~!na čísl~: na fakt, 

''',, __ , .. ___ ~~=~, ___ ~, 1 ., __ 

ž~ onárod je nebo po větší část své existence ~yl katolický. (Ohsah tohoto pojmu 

katolictví se ostatně značně měnil.) Byly doby, kdy se národ velmi klonil 

krlltt~E§tví (~rakvisIn XVI. s!ole!í); zcela j~_4!lQt!!ý ~yJ~,~jJ:(~y, zejména nikdy 

té dohy, kdy se reforIIl1!~Lz~~~~L~~z«:.lJlyd{)CJ:J:l.esvj~Il~:r!!.né. Stejně povrchní 

by bylo, kdyby t!adice .husits~~~J)_!~!~I.·za češtěJ.M z důvodů prestižních (že se 
tehdejší svět~~j -naši~h-~pře<lků), protiněme_~kých (že Husité poráželi Němce), 
prfJtihabsb;;;;~i~!!:_~_!~~_5Jál~ .. Otázk;--po ~i;~t~Im smyslu našich dějin má jen 

t~hdy smysl, když hez výhrady uznáme Il!::r:i0hozvučnost své minulosti a hledáme 
pouze to, co mělo více uvědomělých hodno.t_v _~"ifi.~T~J~st; ~ov~rěm' hodnocení, neboť 
hledáme tu ideje, ideologie lepší, jasněfšÍ, únosnější, mohutnější. Zde se dotýkáme 

proslulé již k~ntroverse m~~M.as~~x~.~m a Pekaře~ __ () smy~l~~~!~~~ějin, o níž 
vznikla celá malá bibliotéka. Že Masaryk hodnotil, třídil ~ vybíral, vidí každý, 

zná -r~h~~~;-k;~h~',~České otázky" a jeho "Světovou revoluci". Méně se 

vidí, že totéž činil i Pekař"jenže dá~~LE!~~~~_s.~jiným idejím a lide~. Vytýkalo 
~ __ . . _~___ - ""'\ __ ~. __ ~_~ _____ '_, .. __ ~.".~_~-___ -'o__. • .. , 

se Masarykovi, že ochuzoval naši historii., zejména že seškrtal rozmamtost IdejI 

a ideálů, jež ovládaly naše obrození národní a politické. Není to spravedlivé; jisto 
však jest, že volil. Voliti, a to pečli~ě~- podle principium rationis sufficientis (zásady 

dostatečného dti~odu) musíme~iclllli. Volil Masaryk ,~l!~ávně? Jest linie našeho 
obrození, kterou on vedl středem rozsáhlé historické plochy, skutečně naší linií 

klasickou? Vede tato linie skutečně od Dobrovského přes Kollára a Šafaříka 
k Palackému, odtud přes Augustina Smetanu k Ha~líčkovi a od I Havlíčka k Ma

sarykovi? Byl humanitní prog~~m skutečně_~~~Uej}~h ú~ilí a byl te,nto :p~og~~m 
opřen o náboženské hodn()ty~§LLel()rIIl_~~~?' O tom se dá debatovati. N uže, 

_._,~~=~~~~7",~~~-.;:'~ 

debatujme. 
Má':Ii_ s~'~k tato diskuse pohybovati na výši problému, nesmíme si věc usnadniti. 

Na příklad tím, že smysl svých dějin budeme spatřovati,,-_~!~I~!,(()l:>_ra:l!ě __ PL<lti 

německélll!':_!l~~,,~E~čí a v ins!~,nktll,~ehezáchovY:l!;3,:t:Qd!lí. To je málo. Tvrzení 
toto se podobá tvrzením oněch ethiků, kteří všechnu rozmanitost a stupnici 

ctností, kriteria pro jejich mravní výši atd. chtěli v:yyod~ti~Jl."ll:~~~ __ ~,~lJe~~~ll()vy. 
Žíti chceme všichni, kromě s~!>~':':Eahů. Tím se od sebe l~~!ě mravně . nelišíme. 

pudem národní sebezáchovy byly sice všecky proudy a víry, jež se kdy u nás 
svářily, přirozeně p()dlože:l1y, avšak to není kriteriem pro jejich roztřídění. Při

vrženci Masarykovi, pokud se sami hlásili k této "klasické linii" našich dějin a 

obrození, zhusta zakládali svůj nárok na_ná~~,~~!;~~<:lEí~~~~_tímto zEů~~
bem;~platí zejména o některých ~~~~~lígi~h~A·~~iak- tUJiž otázka leží jinak. Oni 
se ~írali vlastně o vysokou hodnotu oněch historických osobnost0a proudů 
náboženských, přes které tato klasická linie vedla. Tu již nezní otázka, zdali 
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Čeští bratři neho tajní evangelíci z doh protireformace byli "češtější" než současní 
katolíci a podohně, nýbrž zdali a pokud hyli lepší. O tom se dá debatovati _ 
.ohjeví se při tom ostatně trochu relativnosti opravdu lidské. 

Konec konců však každá ctižádost ~outi národní cír~ať se ohjevÍ u katolicismu 

nebo u jiné skupiny náboženské, ~_~~še 'programem nežli historickou skutečností. 
Jako pro minulost otázka zní, kdo hyl lepší, tak ~~mnost nutno se tázati: 

k.ilo_~h~~bý~! lepší, kdo chce přinésti více pravdy a vice dobra. Proti této ctižádosti 
«námitek nemi~e. < 

Poměr národnosti a těchto teoretických i praktických hodnot se tu však zřejmě 
,,[řevrátil. Nejsou tyto hodnoty (pravda, dobro, lidskost, víra v moc duchovních 

zbrani atd.) posvěceny tím, že jsou národní, nýbrž národní život je v každé době 
posvěcen tím, že jich dbá, a znehodnocen tím, že je někdy zrazuje. 

Očekáváme tedy od církví, že se budou snažiti, ahy povznesly národ, to jest lid, 

který jej tvoří. Opak toho hy činily, kdyhy se slunily v titulu "církve národní" 

a~~~~!Y~~ ___ () ___ l!-ěj, zakrývajíce jím snad dokonce ~yé ne(I?=~latky. Jsou-li přesvěd-
čeny, že navazují na zvláště cenné směry a osobnosti našich dějin, znamená to 

pro ně závazek, ahy tuto cenu hylo v přítomnosti 'vidět. Historismus má vždy 
svá nehezpečí. Hic Rhodus, hic salta. 

Proti nacionalistickému pojetí otázek náboženských mluví však ještě důvody 

dalšÍ, které z následujícího jasně vyplynou. Žijeme v dohě národních partikula

rÍl:imů, kdy je nad jiné nutno, _~~m hledali k k lidství a lidskostÍ. 

Tato povinnost je zároveň jedinou cestou našeho národa a státu k světovosti. 

Čím světovější bude úroveň, n~ k~u t~-;;~-církevpovzne~e samu a ty, na;;'~~ 
má vliv, tím cennější pro národ, tudíž i "národnější" bude služba, které poskytuje. 

Tolerance a liberálnost. 

President T. G. Masaryk napsal na konci svého díla "Světová revoluce" toto: 

"Rozmanitost církevního příslušenství nahádá k náboženské toleranci, obdobně 
jak rozmanitost národnostní k toleranci 

Pravidlo tolerance je t~~u~for~~~E~~o:_~Ne, že hy reformace hned ve 
svých začátcích byla uskutečnila svobodu, které se domáhala vůči církvi; teprve 

dalším vývojem a zejména !ndependenty v Anglii svoboda svědomí~L!_QleJ,:;;t:nc.e 
~e u12.evnil~. V církvi středověké ~!!!g!~!~U __ ~ugusti~~á'f~áš;-AquinskéhíJ 
~~~~<p_rop~~~~ti; nemusím citovat případ ~~~~~~t:;l;:;I;y hylozjevno, že v n~
vých církvích středověké harharství nehylo '~lomeno. vývoj tolerančního 
ducha hyl velmi povlovný; vzpomeňme si, že I,.ocke, veliký zasJánce tolerance 
_~_~ ~_n~<___________' 

nedovedl tolerovat atheisty. Teprve francouzská Revoluce kodifikovala právo 

člověka, a tudíž ~~.~:U svohodu svědomí, a uskutečnila ji v oboru náboženském, 

~~i j e~ v politick~m~ 
V~Rakousku svobody svědomí nebylo; v naší demokratické repuhlice opravdová 

svoboda svědomí, tolerance a ~~n~fdobrého a lepšího musí být nejen kodi

fjkován_a, nýbrž také praktikována, a to ve všech ohorech ~~iejn.ého života. j;-t~' 
požadavek náro~ požadavek d~ný n~ší~ vývojem historickým; Palackého f 
filosofie našich dějin ~odnotí České hra trství;'k~ . .. vrchol: čisté Id.e. s .. ť a. ns.t. ví, I 
tedy učení Ježíšovo a jeho přikázání lásky je záy~!Íg~ce národa a našich dějin 
- demokracie je politickou formou lidskosti. Toi~rancí s~-:;:y~nem~zha.hshu~~ké 
theokracie v demokracii." 
Mluvíce o toleranci n.esIl!!me se spokojiti s pouhým slovem, nýbrž musíme zkou
mati, jaká jest její pod~tat-~; ~~-. -·----~-~----------~ínil Cnemínil. 

Tolerance se historicky vyvíjela ruku v ruce s lf!!!Erl!:_.li~!!l~.!~a~,!:ím, tvoříc pod
statnou část jeho programu, část kulturní. Vůdci tohoto liberalismu hyli mysli

telé britští: Jeremiáš Bentham, John Stuart Mill, v sociální politice _!Hcl!!l~_d 

C_~hc:!~;E-; všichn{tit~~užo;é:byť séi-k-~í~k~;'ilíinu křesťanství stavěli ~dmÍtavě 
neho dokonce bojovně, nesli ve svých duších a charakterech stopy opravdu 
křesťanských -~r~'dic britského puritanismu; jejich gentlemanst~I~-bylo-'vzorn(
j-~-kh~-~la~tnT~~-;~:b~dy en se samozřejmou doložkou, že jsou ochotni 

uznati je u každého jiného. Bohužel, ~evedl hospodářský a sociální vývoj tohoto 

liberalismu k~svobodě, nýhrž ls"y~Qji ka.Eitali~ckých sil..; které si v konkurenč
ním svém boji zvykly na necitelné trakt ování dělnické třídy; v hoji o svobody 

třetího stavu nehylo pa~~t~;ino-n~-j~ji~h~~-gulaci a gen~anství záhy povolilo 

jejich náporu. Č.!yrtý sta~tr~~vil v_~~ě houři. Ruku v ruce šel s tím i úpadek 
víry v moc duchovních a mravních sil; kde byla vyznávána, přecházela,...Y~ __ :Y~.I::. 

bální idealismus, který syrovou skutečnost pozlacoval, místo co hy ji zvnitřku 
-~,~--~-,~,=--,,~"~--

měnil. 

Vzorem ušlechtilého liberalismu Havlíček. Jinak jsme 

však dostali víc'e z jeho úpadkových zjevů nežli z jeho pů~?~ní~gy. Lhostejnost 
mravní a prakticky dosti cynická reálnost v politic~- i ~e věcech sociálních se 

nutně spojovaly se lhostejností ve věcech náboženských. Tento úpadkový lihera

lismus to byl, proti čemu T. G. Masaryk, sám v jist;ém smyslu představite~ zá-
Radního puritani;~u a gentlemanství;tak neúnav~ě zápasil. ----~---~--
tJ nás tento· druh -liberalism.u vystup~~-:J '~ ~ef;~~~ěršícl;formách a často i lidé 

osobně vzorní, praví zástupci nejlepšího, co hylo v našem měšťanství, nepostře

hovaIi jeho pravé podstaty. Jednou to bylo národní nadšení rovnoměrně rozklá

dané l!l~;z;j:J:ll!f5it~!yí i protireformační ideje, jindy ,,~e~~~~~_~l!S", který rád 
podezříval třeha~y;~g_~líky-;--:prácepřojkrále pruského", jindy názor, že.~.:~~v 
k~!oli~ká~t~E!oto nejp!iJ;j~i~ější, ž~-~dČlo~~~~ ni~~l!~~Ě:se, v době nejnovější pak 

-=_= .. <~~."", __ .,~_ ••••• e >"C';:;;/Fij!l1"'''''--=<7" ~~~,, ___ ~._"~ __ .~ __ ~ .~~ ___ ~-"'.<----

stále slýchané slovo, žé-sl3:~_?~~~?k ná})_()~ens_!~~,~~!lkre~p:ě~~,~esťan~~~i_a jeho 

331 



332 

otázkám dodnes živým, je věcí takového nebo onakého "založení". Otázka nezní 
jak je kdo založen; netýče se přirozeného nadání, nýbr{je věcí orientace v du~ 
~~~ Nedotazujeme se zde přírody, nýbrž~~~d~~i:"-A p'ovi~n~stí 
svědo~í jest, aby kaž~fJ~.~~nal ~ak nebo on~k h~~:;~ a slušněz~stával svoje 
~tanoV1sko. Tento požadavek nestaví církve do situace právě snadné. 'P~hodlněJší
by bylo míti více pokoje a onoho mlčení, o němž se pak snadno řekne, že znamená 
souhlas. Na druhé straně: kritiky potřebují a ona jim prospěje. 
Tolerance, jakou od nás -požaduje president Masaryk, musí býti vzata s celým ko

mentářem.~~ivota a spisů. Nesmí znamenati lhostejnost ani laciné kompro
misní vyrovnání. Její podstatou jest oc~ota dáti se poučiti. Její první podmínkou 

pak obecné zvýšení informovanosti v tomto úseku kult~ry. Mají dosud pravdu, 

kdož si stěžují, že pro otázky, které tvořily kdysi osu našich dějin a ještě dlouho 

potom osu svědomí, p..!~nášíme málo_zájmu, málo pochopení, ba přímo málo vě
~o~ostí histo~ic~ a věcných. Naše toler;ntnost, kde-li opravena'tímto smě':~ 
rem, bude prostě totožna s demokratickou zásadou nenásilnosti a ochoty k diskusi. 

V těchto věcech musíme mnoho doháněti. Nikoliv vůči svému hezprostřednímu 
okolí, jistě však u porovnání se zeměmi západními. Fašistické režimy na první 

pohled stavěly katolickou církev do výhodného postavení, jsouce ochotny ke kon

kordátům. Z toho vzešel v Rakousku n~~lak_se strany církve, v Italiipo

~!,rzenL~uvereni!Y:Pl!P~~ovy. pe facto se však ukazuje, že -~l;stní du~h tohoto 
nového vitalistického, naturalistického, duchu nepřátelského pohanství je ná

~_ožensJ~~mu životu tak neEříznivý,j~~j~~_m~J!1:o. Projevuje se to v Ně~~cku, 
kde nový L~ha~.-= .. s~_~!J!ím()_~Eron~sl_ed_u j~_ m!llv,čí křesťanského svědomí, 
křesťa~ké sv~:t:ovosti a lidskosti. Jestliže kde, je právě zde n.utno, ;hycho~ si 

v~~!i-'příkl~<!yýst!.~~ný. Omnia sponte Huant, absit violentia rebus - toto heslo 
:f(omenského se musí státru nás po vše~h s~;ánká-~ein.--
Není úkolem této studie, aby v j~d;~tii~~'~~~~h-'~k;zovala, co třeba činiti. Kon

kreta, která zde uvedeme, hudou míti j~~význam příkladů. Náš stát by neměl 
na př. praktikovati staré hrubé zákony o rušení náhoženství, které je "zločinem" 
a jemuž se dostává někdy výkladu přímo konfesijně dogmatického, ba nesná
šenlivého. Jsme jen zdánlivě v situaci, kdy pouze církve jsou nuceny dožadovati 

se snášelivosti. Dokud nejsou tyto paragrafy nahrazeny jinými,J~v:~_(;íj"':ldikatury, 
~by neposkytovala církvím, Erakticky katolicismu, ochrany,' která mu mravně 
~~~ Na druhé straně je nutno, ahY~h~~·-;~ájI~:;:~-t~i~;;tn.í ademokratické 

ideologie svého státu P_~~~~E-~z~etele:p.:~~t~ní. Dokud by na příklad křížem ve 

školemlU~ýtJma!lif~s:toy~ "k~oli~~:t!!ť' 81:át~ nebo alespoň vi..tšiny obČan~~~;~ 
dokud také nepřítomnost jeho je p~~@níyěcíl~icJr.~(LškQ}y, jsme v ovzdušís~tva 
zdravém. Avšak postava Ježíšova - kdo by se odvážil popírati, že ona inspirovala 
naše největší lidi od sv. Václava a Vojtěcha až do přítomnosti? Nedá se odmysliti 

ani z lidské ušlechtilosti bezvěrců ani z lidskosti a lidství. Heslo "Ježíš, ne César", 

jímž Masaryk zakončil dvě své významné knihy, by dohře vyjadřovalo tuto 

vděčnou úctu. Nemohlo a nemělo hy ono býti ve všech školách? 
Pravá tolerance znamená úroveň. Znamená úctu k druhému, zkoumání osobnosti, 

která je pro mne zahalena odlišným kredem náboženským nebo i protinábožen

ským. Znamená ochotu vstoupiti společně na pole zájmu opravdu duchovního, 

nikoliv mocenského. 

Modus vivendi, uzavřený mezi naší repuhlikou a Vatikánem, je jistě oficiálním 

krokem na této cestě. Jsme však přesvědčeni, že nynější ~~~ a I'!lzsah v~~jem

nich svob2d se hude rozšiřovati. vývoj náboženského života po světové válce 

ukazuje,C že v~echJ?..Y_ církve ~~_~bo.~!lE:~~~_H~polečnosti vá~_~i položily_.o~~~ku 
~Y~4()!!!b otázku spol~odl~pvědno~!!~_~._l!~trašlivější vraždění dějin. Jsou si také 
vědomy, že nepravý liberalismus, t. j. lhostej~o~t, jíž byly ~tí~přiJatelnější, čím 
méně žádaly od svých příslušníků, sice zdánlivě oslaboval posice zásadnějších 

protivníků, avšak ve skutečnosti bylJL~!.~n::~!!_n,ajským • .l\ctio catholi~~,.<!~_~hovní 

VZ.Rrll~~I]:t~at()!ic~é mládeže, u ey~p:g~!!l\.li_J;~_llk prác~..-!tokhQlmské konfe!"{mce 
a linutí zahájeného, rozmac,ll--.1!ov.Qili<!~ismu, nová t~~<lá Jhe0~~.~_~.!3~rthova, 

jasná mluva církevních hodnostářů a sj~~dů~_~ob~_~~_p.~_~~~~é krise 
a ~()J~_~~~iálních - to vše ukazuje jasně, že církve již nehledají své blah~~ __ ~~~ __ 
větří jako dříve. Mohli bychom uvésti hlasy, jež dokazují, že jejich svědomí se 

hnulo. Dlouho se bránily tím, že nevěrectví podporuje lihertinismus osohní; 

nedbaly výtky, že jejich sociální svědomí jejich nejlepší styky reakční 

a že se příliš dlouho dávaly na stranu mocných. Lze opravdu říci, že výtky oh ou 
stran byly'~hrub;-;p{ávné:--ale-tiké že"se pokáni vyznavačů radostného poselství 

Ježíšova stalo skutkem. Je to patrné ostatně i na sociálnější orientaci katolické 

politiky u strany lidové. 

Tolerance znamená též kritiku. Ale musí to býti kritika vedoucí z vnitřku: každý 

útvar náboženský má býti měřen a souzen tím, co tvoří jeho jádro. Proto nám nestačí 

obvyklé mělké diskuse o jakémsi náboženství vůbec, nýbrž konkretně o křesť~E...= 

~tví a židovstv!,~ o~eho požadavcích, jež klade na svědomí jednotlivcovo i na svě
domí společnosti. Nestačí kriti~f! dogmatu: je jistě naléhavá, byť i notoricky málo 

i~·--''''''''''"--" --,~._~~_.,- '-'---

účinná (naše doba dovede věřit horším věcem, nežli jsou zázraky, a je plna poli-

tických mythů nejhoršího typu). Musíme pokročit J.~~~iitic(}_mI(1Vnt: avšak ne 
na úrovni farských historek a Taxilova švindlu, nýbrž se zřejmou ochotou uznati 

dŮ~~2jno~~_. d~(;~a, ať se vyskytuje kdekoliv. 
Tento vzduch kritiky, plně slučitelný s tolerancí a naprostou slušností, znamená 

pro náboženské kruhy ?tužení a vnitřIl!p~sílení. Lhostejnost není jediný danajský 
dar, jehož se jim dostávalo. Druhým takovým darem hylo právě, zejména pro 

katolicismus, o~o E.0s~'!~1!!!_1!..~~v_~á!!ět!í, za zdí zákonů a výsad. Boj o jednotu školské 
správy a zrušení "zbytných" škol církevní~h{t. zv. návrhy Dérerovy) uvázl na 

mrtvém bodě. Jsou si však církve tak jisty, že jim církevní školy prospívají? 
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Že jim prospívají i tehdy, když jsou nedostatečné, s učitelstvem nevalně kvalifi

kovaným? Je zaručeno, že ten, kdo hyl po celé své dětství pečlivě chráněn každého 

závanu skeptického světa, vy!~vá, když vyjde do života? Skutečnost dává často 
odpověď zápornou. J ako vŠu~ ~sií ~;~ i zde -~;d~~ta:tek dohrovolnosti. Co je 

větší, zda prospěch, či škoda, je věcí odhadu. Náš zájem jest, ahy to hyl odhad 
ne- mocensky politický, nýhrž náhoženský. 

Kdo zná vývoj kalvinismu ve Skotsku, hyl jistě překvapen J:~láštní citlivostí, 
kterou tamní kalvínské církve projevovaly v otázce sp?j*en~se stá~m. Kdykoliv 

se některá z nich nějak s ním spojila a přijala jeho podporu, oddělila' se nějaká 
její část, která pak nesla hrdě název "Svobodné církve" skotské. Nám je to' 

těžko pochopitelné: žijeme v poměrech, kJ; cí~kve, i když tř;b-~'pi-;tonicky mluví 

o odluce, přece j~Il=J:t1~dí do~ati od státu YŠJ;~~<~,~JLjlm .... ,.nw-žuo. Duchovní hrdost 
~~a:r:nostatn~~! Skotů (prý tolik šetrných), která jim ukládá veliké ohě;i'Íi;~~ČnL 
je jen pok;ačováním ~t~!?_yagi~~; rovněž ~~endenti v,Áygliijevili~i~-;~~~,~ 
~á:diy!? .... st vůči státní moci., Tyto tradice určovaly také církevní vývoj Spojenýc.h 

států, kde ~_ka je kusem ~čné ~~~mozřejmosti. Po stránce náboženské 
i mravní jest to ,i<!~álem: pouze prostřednictvfD:l ~s~b~ostí jež vychovaly, a jimž 
nedávají příkazů přesahujících jejich autonomní svědomí, účastnily se tyto 

církve ':"~!~iIl~4o=~~~!i?kého život~: Nebl'"l to nikdy boj o moc a Ou pol~~J~Y,roz
:e~é. U nás jsme od toho velmi daleko. Ale přece třeha položiti otázku,'zd~li 
je posun tímto směrem žádoucí. ~~~~_?~islí c:U!pětgyj - hez obětavosti by to 

nešlo - V dnešní době jest vědomí jejich kolektivní síly 
v úpadku, aspoň u nás. 

Hlavní mocÍ, která to hrzdí, je právě ~f!_~!. a lho.~,tei1}f),S.~ pen:stva. Církevní život 
přímo trpÍ_~nfIací_N~Ils:tY§l. Méně hy hylo více. Zkušenost ~jinýc:h zemí (z Francie, 
Portugalska, Ruska, 'Mexika) ukazuje, že zápas o odluku:l~:rníQh, kde klerus 
hyl nejmocnější, prohíhal revolučně. U ni~-'t~;;;~ tak nebude. Klademe však 

otázku, je-li možno:'-~hY~e modus vivendi ~y~í}~i k ~ětší míře~~zájemné svobody, 
t. j. - k odluce, ovšem k odluce bez bojů. 

Vedle této brzdy však"~:ri;t~I~I~~~-ě-'JI~i Jeto r:_4!_1i.e.lS:l!:lg,rJ1ihQ''J,:~vitského státu,. 

který, jak se předpokládá, hned hy se změnil y inst!tu~i'duchovním'vě~em nepřá
"!.~lsk~ ~dyby byl zbav:~n ná~oženské kont,roly. Pfi;p~sobení cí~kví ~státu 
je problém vzáIJmný. Stejně jako na vnitřní samostatnosti církví, záleží při tom 
na duchovní situaci doby. Ta se však mění způsobem, jemuž musíme věnovati 
zvláštní kapitolu. Dodatkem pouze upozorňujeme na nutnost stálé obrany proti 

O:.ntisem.itis~. Židé mají právo na stejnou míru snášeH';ostG~kokd;;k~ii~ jiný 

a jsou podroheni Eo~~stejné kritice mravIlÍjak~ my: Fysický původ se nevyčítá; 
.~E:Í (u, nás na štěstí málo rozšířený) ~~!!l~s j~~)!!!ili.Q-~~,~1g:f~~!~~,.~!l 
~!!l ,~_áVlst~~~!!~~ennýc.h .. ~i€:!.Q~ké náboženství' je ctihodné. Židovští umělci a. 
spisovatelé se mohou vyká~ati hodnotami, n-;''';ěž jei:taŠe kultura hrdá. 

Naturalismus a duchovní situace doby. 

Vědecký vývoj XIX. století stál v~l!le!l!yřírod~íchvěd. Jejich ohjevy a technic
ké využití těchto ohjevů v nes četných vynálezech patří k největším triumfům lid

ského ducha. Každému však musí hýti zřejmé dnes, co jsme snad neviděli před 

světovou válkou, že !!lt()~,Q!Iivuhodn~~i'\'Ílisace měla_sl.a,]:)~ __ ~~lrl~~xmravní, že 

byla ~lna nelidskostí, it~~é"J~-i1:~ě. dp.~s s1:~I~~porně b~jujiQ~§~y~~~~?!t~~~!!í, a že 
byla se vším vš~dy vlečena dp 1!ci.Y:ětšf v:álky-d.ě;jin. 
Je nutno hluhoko se pohroužiti do filosofického rozboru ženoucích sil posledních 

dvou století, abychom řádně rozlišili, z ja~~J:Llátek ~.jejich~vat~ ovoce 

~JdádáL-Zde nevystačíme s ohecnými ~ečmi proti materialismu, o ~:'l:!~~_~!ii~~~: 

lisElu, al!~~il.a~l~_r()ti nevěrect.ví a m!.~Y:r:It1llén~Q~!lnostioiJ,pit_J,:~ů. Objevitelé 
~' myslitelé, kteří položili základy naturalismu a založili převahu věd přírodních 
nad duchovými, byli skoro v~~~r~.~_,Hdé _zna~~tí, nirayně 4Qh~í,~_p!E:ě_ od~~nL 
hle_C!ání čisté pravdy. 

p "~='--~-_'_'-'~--

Klíčem k problému je situace, která se vyvinula na kontinentě ~~:padku 
věrného hegelismu, po jeho rozdvojení na up_~daj~_~fJ_c:l~_alistickou a mate
ri;Iistickou levici. Kult odborných věd, po výtce exaktních, t. j. přírodních~~vedl 
v-:Něme~k;-k~evážnosti filosofie, z níž ji vyvedli teprve vynikající historikoyé 

___________ '-__ --="---<' .<"i-~~ .. >.~.,~~,~~~~"_~., _, w._~~, __ ,.~._._~~ _,.,._ .. ~~~'-

filosofie (Kuno Fischer, E. Zeller, W. Ueberweg) a ti novokantovci, kteří se 

neJvice přiblížili kultu exaktnosti, jako na pře známý historik materialismu 

A. Z Francie positivismus Comtův, z Anglie evolucionismus Darwinův 
r,,-,,=---~-===" ... , _--=_~_~~ 

, a Spencerův silně u nás působily, křížíce se všelijak s historickým materialismem, 

t.~J.~ickým determinismem Marxovým a Engelsovým. Nejen v usu slov

ním (franc. a angl. science = příro~ověda), nýhrž i v praksi znamenaly nejroz

manitější oĚ§,!!gyp~~~~~JbjiS_!!?;e~-;dvlád~_~níc4.xful. Mezi vědami existují 
výboje a naděje na ně, leckdy přehnané, existují i" o světovládu. Úžasný 

pokrok věd _~_ anorganickém dě~í (které teprve v posledních letech se dostaly do 

krise a jsou nuceny znovu filosoficky zajišťovati své základy) vedl na p~;..:y:lliol~J~ii . 

k teoriím mec4~n!~!~~'Ji:ý:m. E:yolucionismus byl dlouho mylně pokládán za nauku, 
která d;fi~i~i~ně účtuje~' s . ---''';~č~i~ ~~~~~-y§LQ!g.aI!id~.ých_,:těle,s .a"funkcí 

- odtud veliký ~p'~d" který z _~'yoll!.~i~~_S}!!E-__ yzešel v ~A~hož~!!ství 
(Haeckel a jeho "Weltratsel"). Avšak i sociologi~ se projevovaly tyto snahy: 

povstalo hned několik ,~~_c~anistickýcll.",-~~L_~()~iQ}_Qgi~k.ých, které pokládaly 
. společnost za analogii těles mechanických a podrobovaly ji "týmž zákonům". 

Evolucionismus obracel zraky a naděje lidstva budoll~no§ti; vyvěral z něho 

jistý opti!!ŮS~h jímž se těšily dělnické v:rstvr.~e s",~~bídě. Byl však nebezpečný 

tí~:i~ p~hokpokládal z';';ě~09'~~~_u~~~~L alltoma:~.i~-,_-pfir.Qdgě,~€:)!i:y 
tuhým záp~ a apelemJ~.}ivému s~ě.domí osobnímu a sE,oleč~:t!:~!.~p.!u. Z evolu
ci~-ci~m~~ešI;i-Nietzséheo~a básnická vise onadčlověku, která u lidí prostředních, 

,_o -'--c--'--'--
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ba podprostředních - u těch, jimiž ~ietzsche nejvíce pohrdal - půsohila pravé 

spousty. Byla zmiIitarisována a sloužila za zástěnu nadutým politickým naukám 

~panských národech, kteří jsou povoláni, ahy J~ným vládli. Naturalistické hyly 

r nauky o nekulturních a kulturních ~~~, s nimiž začal francouzský estét Gobi

n..~~lL$l jež hyly od Angličana ~Chamherlaina přenes'eny ~~ěmecka, ahy 

se 'po válce staly P~~~~~ILolitickéhoPJII,lgerm~smu, hitl~rovského r~ismu 
a "arijské" i antisemitské hruhosti a pýchy. 

Stejně se projevoval v!~řírodovědecké orie.ntace v 'psyc~l~gji. Pokusy "o ex

aktnost" a kvantifikaci v duševním světě - který j~le kvali~!!Ym - začal již 

~~hart; pokračovali v nich F!chner a Weher. Nauka o psychofysickém parale

lismu, která nezasahovala do "mechanického" výkladu toho, co se děje ve fysio

logickém korelátu duševních funkcí, t. j. v~vstvu a mozku, se dala provésti 

jen tím, že také ohsah fysiologického a duševního dění Ipusil hiti k2Ql'~dinován~ 
Dopadlo to vždy tak, že z ně!!:~~hyl oddisputován smysl a že se jeho souvislost 

logická a duchovní vůbec rozdrobila ve ."p~", které ani samy v sobě ani 

v nejsložitějších agregátech ~~jí smyslu. Jejich obdoha s atomy fysikálními 

bije do očí. Bylo sice několik filosofických nauk, jež pracovaly proti tomuto 

škrtání ducha u člověka (Brentano, Dilthey, někteří kantovci, Husserl), ale jejich 

kritika byla povýšeně odmítána jako nezávazná a "nevědecká" filosofie. Ani 

pozoruhodná ~sychoI()gie Brentanova nezapustila kořenů ve této neplodné půdě. 
Tak unikal z vědeckého obrazu čl,ověka ~~2h. Schopnost, abychom se prostě do 

sebe zahloubali a zjistili si, jak hluboce se ~áš skutečný život duševní liší od umě
lého mechanického robota" kterého nám "vysvětlovala" psychologie s hrdým 

názvem psychologie vědecké, fatálně upadla. Škrtla se prostě celá jedna dimense 

vnitřního života,-t2tiji_"dimens~",_dy~h~YI,lí, nesmírný obor toho, co "míníme" 

a co překračuje obor našich bezprostředních stavů tělesných a duševních. Pojmy 

se vysvětlovaly jako jakési "přesné a ustálené" představy, nikoliv jako nenázorné 

výsledky logických operací. Duševní život byl spoután sensualistickými hradbami. 

Za ~ěchto pom~r~ j~ p~chopitelné, že 02?_~_~ __ ~~~~m_u_,_~,1:lP!:iln~J:!!:raIisrou 
Jl,latI1_?',~~~,~J!!l:Y_~~PQhl~d~f;bo důsledek vědeckosti. Nevidělo se však 

že každý, dokonce již ~~mitivni }l;vě~~~ije ~~iuch'?!~:~~t:l'~Ilk(lu SV(~ytost~ 
opravdus..upra na~ram; má it!~~!y,~,~~_~~)",_~ormy, -Umění. Se supranaturalismem 

ná~ože~s~ým, který byl ovšem nešť astně sp~Jen s ví~o~ ve zj evení a divy, byl 
vyskrtan I tento prostý fakt, že člověk není jen organickým tělesem v prostoru, 

které má nějaké představy, city a vzněty vůle, nýbrž že žije zároveň v nesmírných 

a volných sférách ducha, že myslí, věří, řídí se normami a ideály, které jsou 

primárně ~!~g~~Il]i--,- Jsou dány pro ducha, ale nejsou v časoprostoru a v tomto 
smyslu "nejsou z tohoto světa". 

V tomto smyslu se pak "přirozené" morálky vyvozovaly naturalisticky, t. j. biolo

gicky, při čemž biologie byla dále v zajetí anorganismu, proti němuž nečetní 

vitalisté a neovitalisté (Driesch) marně bojovali. Znamenalo to, že se celá mravo

uka se všemi ctnostmi a požadavky osobními i sociálními "d~::~~~?vala ~,:pudů da

ných přirozeně, t. j. př~~odně: z ~udu sebe:~,~,ho~y ~~o __ ~~du po .~~až~!l~sti. ~iž 
~vrchu jsme se dotkli tohoto problému; řekli jsme, že větší rozmamtost se mela 

vysvětliti z menší. Filosofická kritika ukázala, že pud sebezáchovy a pud po 

štěstí jsou sice obecným podkladem a mocnou vzpruhou tnravního j~~~~E-Í, al~ 
také jednání nemravného; nestlOl~í~fundování etiky. Mýlil se !CroRo~~I~, kdyz 

z P!í!Q!!ních __ !~sti~~.!~)~.?~o'ci a ~ru~~o~ti vY~~,~o~~~ socialismus. ~ýlil! ,sev,pěsti
telé ,~př~roz.~nf']1lQ!álky, když·· z pMU sebezáchovy odvozo:ah o~~~,"~~,,~ta; 
mýlili se utilitaristé, kteří ostatně marně hledali přechod od blazenostI osobm ke 

kolektivní, ale ani u jednotlivce nedovedli vysvětliti, proč si ji mravní člově~ 
někdy přímo oškliví a utíká od ní )'-_~~Jmu vyšších cílů. Masaryk již před třic~tl
pěti lety prohlašoval, že utilitarismus v každé formě j~L~i!l:í' - Jak 

málo se mu rozumělo! 
Jako nemohla býti mravnost trvale založena (přes vysokou mravní hodnotu něk:e~ 
rých myslitelů toho druhu) ~apřirozeném,p~~~odní~ člo~ěk~, tak ~emohl by tl 
p:řírod~()c:lkázáll ani pokrok. Pravda, všechny tyto smery se JeVIly kdy ... sI pokro:e~, 
pr<~'tože stály ve statečném boji proti skutečně reakčním tend~ncIm v C~~k~I, 

~ d 1 h' dusila duchovní svobodu, klanela se vykorlst 0-ktera po porova a m?,Il~.r~_I~~us, .'--"",.. v .-..::----. 

vatehl.m a imp~!Jalistům Ale chyby na jedné strane neomlouvaJl chyb na 
st;aně druhé.: Fak~-j~:-~e jsme se podivovali počátkům procesu, jehož konců se 

hrozíme. Pokrok est jen v .... míře zal()ž~l!".na,E#!o<!:l'l!I!Ldi!!!,,-t. j. na tom 

~ění, jež~padá do ()borupříroC!.ních -y~d. Organický vývoj tvov~st~a je příliš, po: 

malý, než aby znamenal něco pro omezený úsek dějin, který pro~lva~e. Ifosm~~~r 
vývoj Spencerů~j~Qd~~"yšeho ~3-ivní báje. Nelze se na to spolehatl. I Fr. Kr~JcI, 

J
' ;~i·iík;r-~~~tieipovati, kam vývoj spěje, a podle toho se říditi (v1iy_~p~~ceru~), 

., vv oov 

vy]!,rullYlastně tím z naturální etiky, poněvadž vybízel k necemu, co JIZ, 

jdouc anticipací, pa"tn!!1:~~i,~~<;!t~~t.Yise. . v ~ 
Závislost duševního života· na dějích fysiologických měla obdobu I ve vedach 

společenských. Nejen ekonomický determinismus (historický materialismus) 

marxistů, nýbrž i řada význačných sociologů dala duševní život zcela do vleku 

časoprostorových skutečností, v tomto případě společenských. Sem patří ~ 
reto i francouzská škola Durkhei~~ya, vedle četných jiných. Spolu s uvedenym 

;"". o<!p;-e~ protih·~d~·~~~~to znamenalo, že psycha společnosti se ~ta~a tra: 

hante~ slepého děnCspolečenského, v němž pak ovšem není smyslu, ktere se da 

jen objektivně popisovat a kausálně vysvětlovat. 
Z obzorů takto vytvořených - a zúžených - ,'l!YPf!:.1Jl!svědo'f!L!" Ne, že by se o něm 
nemluvilo. Ale bylo zase "vysvětleno". Ukazovalo se, jak psychologicky nebo 

sociálně vzniká, a toto vysvětlení, ovšem domnělé, vlastně z něho činilo pouhý 

fenomén, nikoliv jednu z nejcennějších, odpovědných sil hybných lidského ducha. 
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Zatím se ~lny naturalismu valily qále~. Zaplavily široké masy polovzdělanců. 

Gobineau se stal bezděky předchůdcem arijských rasistů, ~ietz~~l1~ předchůdcem 

kulturtragru, přirozená etika předchůdcem lidí, kteří instinkt (tentokráte rasy 

nebo národa) povýšili nad rozum. Klnou jiným národům, říkají, že si odjistí 

revolver, kdykoliv slyší mluvit o duchu, vitální sílu své rasy nebo národa činí 

základem výbojné politiky, mlžiny pudu dokonce základem norem právních! 

Koncem tohoto procesu "zvědečťování" je na př. nauka Spenglerova, podle níž 

~ jsou navzájem 1fe~lu§itelné, m~tLrůz~~u~~x~;l!~né zásady, jsou 

přirozeně intolerantní a nemohou se s!ýk~at~jina~!H~t~Qh!l:ěm_~_Ill~?em. Rasismus 
popírá nejen lidskost - (jaké to podlé slabošství!) - nÝQ~~j~í3~mEojem lidstva. 

Toho všeho se zajisté hrozíme. Cítíme, že nás to ohrožuje. Cítíme, že 'z toho vane 

horký dech válek. Ale nehrozíme se zde konce procesu, jehož začátky jsme na

dšeně schvalovali? 

Ve skutečnosti se duchovní situace doby mění; mění se na štěstí i u nás. I histo- . 

rický materialismus se zjemňuje; v marxistických polemikách proti "vulgárnímu 

materialismu", které se ohlašovaly již u Engelse a v nichž pokračoval Lenin, se 

stává zřejmým, že tu est tvůrčího ducha. Zhývá jen starost, aby jeho --. 
idealismus neběžel na prázdno v nesourodém systému hospodářském a sociálním. 

Prakticky nelze dnes P2:'Y:~!ls.!ví._ii!~j!.,_.Jdeálů, plánů, tedy ducha, nikde tak " . . . ---~"-_._-----_._-~"----'----_._------------- ~._-~~"" 

- V tak zvané zemi materialismu. 

Ve filosofii, v psychologii, v sociologii se hlásí nové směry - mají hluboký a dříve 
.~-" "--

přezíravý ,:e()_~k!t:l!~~jinný - jež vidí nejen sféru ducha, nýbrž i funkci svědomí. 

A se svědomím znovu se musí r():z_ž~~".i!~_o~~~ka, kterou již v letech devadesátých 
položil Masaryk: kdo je pánem nad svědomím. Moje libost? Můj pros:eěch? Co 

... -"'"~-- - ---_ .. _----------- .,.---.- ... ~--' 

to je prospěch - p~avfJ!rQSP.ě.ch na rozdíl od nepr?-..Y~P9? "Bojuješ, ale pánem • .r _____ _ ___ ~ 

toho boje nejsi. Kdo, kdo tedy jest tu pánem?" 

Dnešní doba volá po nápravě. Filosof musí nejen kritisovati, nýbrž též znáti a 
"'.,!-, __ ··r ____ ~··_~_ 

ukázati ?~1l~ z krise. N ehoť v krisi není en světové ný~~~eelá 

cl~~ce.: Proti těm, kteří zneuctívají a popírají ducha, nutno postaviti víru 

v pravdu, která vítězí, v normy, které se nestávají platnými tím, že je někdo vytěžil 

z hloubi instinktu, nýbrž svou vnitřní platností pro všechny lidi, a které jí nepozbý

vají tím, že jsou pomíjeny. 

Uprostřed národních a rasových partikularismů, v situaci, kdy uprostřed ne

lidskostí toužíme po míru mezi národy a míru v srdci, kdy se ztrácí a neguje 

nejen lidskost, nýhrž sá~-p.?jemli.9:stva, musíme si položiti otázku, zdali vyznavači 

křesťanství nejsou přirozenými spojenci v tomto našem boji. Každý musí viděti, 

že ženevská instituce, Společnost národů, by uvázla v písku, kdyby měl na delší 

dobu zaniknouti trojí smysl, který oživoval všechny pravé kulturní dárce krve: 

smysl pro obecně platné pravdy, pro všelidsky platné normy a smysl pro lidstvo. 

Bylo by nespravedlivé, kdybychom neuznali, že náboženský život hledá pravdu. 

Kde jí nehledá, kde se domnívá býti navždy v jejím držení, tam právě stagnuje 

a my ostatní jej musíme z toho, ve vší toleranci, vytrhnouti. Bylo hy také nespra

vedlivé popírati, že~ťanstyí, a to křesťanství celé, nejen snad světová církev 

katolická, vyznává zákon Čistoty mravní a lásky, kt~"p~í .:!~~~'Il:,~i~stv~. 
V době tolik oh~~Žovani šovini'3mem ';itov~~~sí zazníti slovo "j douce učte 
všechny národy". Pojem .1id§!y~._:::- humanitas - byl nejvíce podepřen křesťan
stvím,~nikoliv ~Il!ikQu. Nepřejme si, aby sacro egoismo trvale zvítězilo nad 

;;avním zákonem a radujme se z každého, kdojej v srdci uctívál~~o zákon bož!ikj. 

Zánik jeho všelidské platnosti by bezpečně znamenal zkázu našeho státu i národa. 

Bez této ochrany by byl bez milosti potopen v cizím moři. Ve slovech "Ježíš, ne 

César" není vyjádřena jen slahost malého národa, nýhrž i humanitní korektiv 

národů mocných. Proto hy celý kulturní svět, a ovšem i náě, měl pečlivě a nedile

tantsky uvažovati o síle evangelia, svědomitě odlišiti suché slupky dogmatu, pověr 
a zastaralj~j,:tradi~ od živého jádra a tázati se, v čem, při všech různostech, jsou 

vyznavači Ježíše, apoštolů a starých proroků našimi přirozenými spojenci v této 

prudce se měnící duchovní situaci. 

Závěr. 

Sledujeme-li pozorně a nepředpojatě vývoj našich náboženských poměrů od pře
vratu, můžeme s uspokojením konstatovati, že se vyvíjejí vskutku směrem, jenž 

vyplynul z našeho rozboru. N astalo _~E,~~cné zdemokr~vání. O katolickém rázu 
státu se sice dosti mluví a píše, ale myšlenka, že by se katolicismus zase měl státi 

vyznáním vnuceným,je mimo obzor moderního člověka, i moderního katolíka. 

T~;; kat~ii~i~us vžil do demokratických poměrů, že se prakticky stal pev

nou oporou republiky i její ústavy, pozbyla tato myšlenka rázu nároku a stala se 

úkolem pro oživení a obrodu katolicismu, úkolem v první řadě vnitřním. Vzájemný 

poměr církví je dnes mnohem klidnější a důstojnější, jejich diskuse se pohybují n~ 
mnohem vyšší úrovni nežli v prvních letech po převratu. Zásluhu o to nemaJl 

pouze význační spisovatelé náboženští, jichž se k slovu přihlásilo dosti, nýbrž také, 

zejména v poslední dohě, s,pol~ečná obrana p~~~~ovém~~,Ro~!n~Y\~,~_~itl~!ov:skému-, 
proti a oh.rož~ míru, proti nelidskostem hospodářského života 

a j~ho krisí. revoluce s vzbouřila víc nežliJ~~~~~E_~~z~~_~~E~g.y 
fašismu. Během času však vystoupil i v náboženské literatuře problém sociální více 

d~ p~~fedí; dnes již odpor proti marxistickému materialismu nezakrývá zcela 

sympatií s hojem čtvrtého stavu. Více zmatků způsol}il nástup fašismu; zdálo se, 

že může zejména katolicismu přinésti výhody. Čím více však vystupovala jeho 

naturalistická podstata, tím jasněji se jevila nutnost zajišťovati samy základy 

lidství a lidskosti. Náboženský 8~ět celý je vzrůstající měrou @!~!::~~~~_~"~~~!~ 
~~0Iečn2sti nár.odÚ, '~~i~~k-j~ho humanitní stránce ideologické. Tím vším se 
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podporuje ~~domí náboženské, ~_~j!!!~na křesťanské v~ájemnosti. Jakkoli vzdá
leny jsou si cí~kve svou dog-;~iikou, vnit;f~ím--~h-;rakterem s;é zbožnosti, svým 

více rozumovým nebo více mystickým sklonem, přece si vzrůstající měrou uvědo~ 

mují, že jsou :'.ětve~~ téh~~ st~IIl.~ Ekumenické snahy, aliance evangelických 
církví,- dílo štokholmské konference, sbližování mezi církví anglikánskou na jedné 

straně, orthodoxní a katolickou na straně druhé má ozvuk i u nás: udává základní 

nálady doby. Jsou více než náladami, poněvadž jejich zdrojem je reflexe o nej

základnějším poslání Církve·- tento pojem se obnovuje -- v dnešních zmatcích 

mezinárod.ních~ politických, hospodářských a sociálních. Uprostřed víru režimů a 

krisí se hledá to, co trvá. 

Tento proces jest na druhé straně podporován oním roztříštěním, jehož statistický 

obraz jsme uvedli. Nutno dodati, že roztříštění duchů je mnohem větší nežli sta

tistická čísla. Z toho vyrůstá vědomí, že síla náboženské společnosti není v jejím 

počtu. Matrikoví příslušníci jsou aktuálním problémem vnitřní misie všude, nej

více ovšem v katolicismu. Není již prvním úkolem, jak přivésti na pravou víru ty, 

kteří se hlásí jinam nebo vyrostli v jiných tradicích, nýbrž jak získat.i doopravdy 

to, co ta která církev statisticky "má". Zvnějška se jejich energie obrací zcela 

správně dovnitř. To vše podporuje tolerantnost, která však při tom přestává býti 

synonymem lhostejnosti. Při hlubším pohledu se přesvědčíme, že tímto zmírněním 

bojovnosti pronikají křesťanské církve vlastně hlouběji k prapodstatě evangelia 

Ježíšova nežli v dobách, kdy vedly zápasy na život a na smrt. 

Pro stát vyplývá z toho jasná základní směrnice: nemá tento vývoj brzditi v žád

ném směru. Množství meúnárodních sjezdú církevních, které se sešly na půdě naší 

republiky v posledních letech, někdy současně, v neposlední řadě pak veliký sjezd 

katolický v Praze r. 1935 za přítomnosti kardinála Verdiera, ukazují, že se tato 

linie vědomě zachovává. Průběhem doby zobecní, jak doufáme, ·vědomí, že nábo~ 

ženství nemůže, nechce-li se odsuzovati k zániku, státi v oposici k sociálním úko

lům nové doby. Čím více a čím rychleji se toto stane skutkem, tím bezpečněji pro

nikne také do základní ideologie sekulárního státu poznání, že jeho demokratis

mus, jeho humanitní a mírové programy a aspirace dostávají s této strany vý

znamnou posilu. Na druhé straně volá již sám počet (a intelektuální význam) ob

čanů bez konfese po zárukách, aby se necítili ve státě podprivilegovanými. 

Tento program se může zdáti kompromisní horkým hlavám, které by chtěly, aby 

se bojem uskutečnila odluka a aby se vyvlastnily zděděné majetky církevní. Jeho 

mravní přednosti jsou však takové, že nutno na něm trvati. Souhlasí také plně se 

zvláštnostmi (a řekněme hned: přednostmi) náboženského života, jak se vyvíjel 

v našich zemích v době, kdy víra byla dominantou všeho historického dění. Vytýká 

se mu neurčitost dogmatická; opravdu bylo u nás již před Husem méně scholastiky 

nežli v zemích západních. Věroučná pružnost Jednoty bratrské byla více než vy
vážena úsilím o křesťanství v praksi a ve vzájemném poměru společenských stavů. 

Leč již před Husem, v době nerozdvojené Církve, se jeví tento praktický ráz. Od 

tolerance joseflnské se naň navazuje zcela vědomě. S protestantské strany odkaz 

Komenského, Kollár, Šafařík, Palacký, v jistém smyslu i Masaryk, s katolické 

Dobrovský, Bolzano, kněží buditelé, v jistém smyslu Havlíček konvergují k témuž 

cíli. N áhoženský charakter národa jest tu jen jedním, stále se hledajícím a ladícím 

akordem v základní tonině našeho dějinného charakteru, jemuž se nesmíme od· 
pevni v ohraně svého, věrni zásadě nenásilnosti, pamětlivi toho, že jsme 

vždy vítězili více zbraněmi duchovními a zbraněmi fysickými jen tehdy, když hyly 

vedeny duchovní silou, uskutečňujme svobodu vždy větší. Navenek i uvnitř. Čím 
lépe svůj duchovní život naladíme do této toniny, tím hezpečněji se polyfonie na-

šeho života stane sym.fonií. 
J. B. KOZÁK 

LITERATURA: T. G. Masaryk, Česká otázka; Světová revoluce; Cesta demokracie, I., n. - K. Čapek, Hovory 

sT. G. Masarykem, díl III. - E. Ludwig, Duch a čin. - E. Rádl, Náboženství a politika; O smysl našich dějin. 
_ J. Pekař, Smysl českých dějin. - J. K. Miklik, Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. - Ferd. Hrejsa, 

O dědictví Jednoty bratrské. - Fr. Bednář, Církev a stát. 
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Ynitřní hospodářsk~~politika republiky 
Ceskoslovenské: . .t , 

HOSPODÁŘSKÝ řád pojatý jako souhrn vedoucích zásad, jimiž národ ve státním zří
zení upravuje jednak opatřování hmotných potřeb jednotlivce, jednak vzájemný 

poměr hospodařících osob i jich vztahy k útvarům pospolitosti od obce až ke státu 

samému a konečně vlastní politiku hospodářskou, vykazuje při srovnání různých 

států zrovna tak četné hojné příbuznosti s hospodářskými systémy států jiných, 
jako dosti osobitých znaků vlastních. 

Proto i každý sebe skromnější pokus o vytyčení ideje, jež se uplatňuje v tom neb 

onom státě národním v jeho hospodářské politice, vede nutně k tomu, aby ze spo

lečného proudu myšlenkových hnutí a hospodářských dějů i jich principů společ

ných mnohdy celým epochám nebo kontinentům byly vytčeny ony, jež u toho 

či onoho národa a státu s mimořádnou šíří a účinností se projevují nebo jsou jemu 
vůbec vlastní. 

Zkoumání toto u národa a státu československého jest však zvláště obtížné; po 

více než sedmi stech letech bohatého života národa ve vlastním státu, vybaveném 

skoro po celou tu dobu všemi znaky státní svrchovanosti a projevujícím svou plnou 

osobitost nejen v řádu hospodářském, ale i kulturním, byla tu souvislost vývoje 

vlastních způsobů života násilně přerušena a ze samostatného území státu českého 

učiněna byla napřed hospodářsky, později i administrativně pouhá provincie 

území císařství rakouského, jehož lesk dvora císařů římských krále uherského . , 
atd. větším dílem platil a si vydržoval jediný král český (Pekař: České katastry 

1654-1789); současně pak byla ochuzena společenská stavba národa o vedoucí 

vrstvu národně uvědomělou ze stavu šlechty, měšťanstva i slabé sice, ale vý
znamné vrstvy tehdejší inteligence. 

A k této různosti společenské skladby národa i funkce jeho území přistupují odli

šující vlivy další, tu životu národa příznivé, jinde zase škodlivé. 

Životní prostor národa československého jest položen sice výhodně v srdci Evropy, 

na obchodní křižovatce střední Evropy, ale také nepříznivě pro vzdálenost od 

moře. Podmínky soutěže na trzích světových jsou tím zhoršeny, k tomu přistupují 

. eště nevýhody jeho příliš protáhlého tvaru od západu k východu s dosud n~při-
J p 1 .... ,IP "." 

způsobenou tomu komunikační sítí; ale tento prostor sam na ~za se navuz~ml ~ ze-

měpisně nejednotném; největší část tu tvoří český horský maSIV s vote~re~:.m ~~a: 
lem moravským a východní část horský systém karpatský, otevren~ vuc~ nIZI~e 
uherské; obojí v sousedství třetího systému horského, Alp. Na našem ~zeml se s~ty~ 
kají také tři veliká povodí, labské, oderské i dunajské, obchod~ě" sah~]í se~ s~:~n 
zájmy emporia pro československý obchod: Hamburk, Terst I Cerne ~ore,' I ca s

tečně ústí Odry; zápasí tu však také tři velké kultury národní, germanska ze se

veru slovanská z východu a kultura, jak se vyvinula kolem Středozemního moře, 
s jiC~ také různými právními systémy i hospodářskými tendencemi; stejn~ t~k se tu 

stýkají velká tři náboženství, katolické, evangelické i pravoslavné, z,VyS~JIC~ tak 

rozmanitost vlivů působících na hospodářství. Národní území, bohate nejen urod

no stí svých nižních poloh, ale mající též pozoruhodné ve střední Evropě přeb:-tky 
hospodářství lesního a požehnané bohatstvím výroby hornické, proslulé hlavne ve

likými ložisky uhlí i slušnou těžbou železa, jest odedávn~ úze~ím s~íš~né ~,~~~hy 
hospodářské, zemědělsko-průmyslové, kteréžto spojení št astne umoznuJe VySSI uro-

veň obyvatelstva. 
Tak již sama zeměpisná poloha sídla určila, aby národ českoslo~envsk~ ~yl buď 
mostem spojujícím vlivy seve:ru a jihu, západu a východu, nebo take prekaz~ou ne

vítaným vlivům hospodářské povahy p:ro život národní, ať ze západu nebo vychodu 

postupujícím; obojí funkce však nutí obyvatelstvo k vyššímu vypětí ~il ~uševn,í.ch: 
mravních i hmotných, má-li se na této křižovatce zájmů i kultur zdarne rozvIJetl 

po všech stránkách života národní pospolitosti a neodvislosti~, ., V"V' • 

Nemáme-li zakrsati a octnouti se na mizině, musíme ztro]naSobltl p:ncmhvost 
" d "k ~ svou a staviti se co nejvíce možná v roveň s jinými národy, kteří po nI avostl svou 

opanovali kraje světa," činí českému národu příkazem již :alacký roku 1848. , 
Základní hospodářské problémy dneška nebyly tedy polozeny teprve obnovemm 

naší státní svrchovanosti po světové válce, ale tkví svými kořeny hluboce v daných 

podmínkách zen:.~:e~~:Ll~.~.P.~~_~Y~ i ve s!ožení bohatství přírodního i Vé~ vývoji_dě-
p<- • -:-"""-~~ •• '>"~ • ..,--,"<",~--,"~'-~_'_~-""'" " 

jinn~~~_ 

Hospodářské problémy československé ve 'vývoji dějinném. 

L Když byly položeny za Boleslavů cestou dobrovolnou i krv~vou zá~lad! ú~třed
ně řízenému státu českému, v němž ráz zemědělství jest po predchozl penode hos

podářství lovčího charakterisován usedlým zemědělstvím s jeho vesnicemi tržního 

rázu, vybavuje se stát vedle svého zřízení politického, vedle vyš~í organisa"c"e ~á
boženské i vlastními řádyhospod~řs~.Jllj,j akož i v;l~s~llím s~s~eIl!.~.!1l:penez!lHp., 
měnou deIl?'!Q.YQQ. Za příštíh~ p;i. období v plném uzrání ducha gotického ve~l~ 
své zákl;ďny 2:.~~~~~!~~é vytvořil již také s P~~J>.~~~.~.()l€).lliíl!ŮIl.~!!le~_kých hOJna 
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,~~~~~~~etnými hra!~~!~x a později ~ech:yyzkvétajících řemes~J, a opíraje se o vy
datnost s,t:i:íhrných.9.0!i':za y.!~lava ll.!, přikročil r. 1300 k zákl,!!!u stříhrné 
~r~~~~j.~~.Š~~' jež ve svých základech sice s p~~~;;~hli;···~menšováním svého 
vnitřního ohsahu přece jen hyla spolehlivým základem rostoucího hlahohytu i kul. 

tury českých zemí až té..~~!_~()_y~]~~:-~ř~~~~!~t~. O důvěře ciziny v hezpečnost 
~e·ské měny svědčí též ohliha"\T~lký~!!gE()~~.~.!~í?r~ý~h, které v Jáchymově hrahě 
Slik r. 1519 směl jako soukromník t.az!!i a které pod ohecným názvem Thaler, tolar, 
proslavily jméno svého původu po celé Evropě. --.e.--_~ __ 

Není náhodou, že k dohě vzniku stříhrné m. ěnYJ~!~!:~vé připíná se vznik zařízení 
...... ~..... . , 

jež zajišťovalo právní hezpečnost i veřejnost nejen usnesení sněmu zemského, ale 

i soudu zemského, dále smluv trhových, dědických i závazků ze zápůjček (pramen 

práva veřejného i soukromého), des~x .. ~~~M~ jak samy stavy české je hodnotí 

jako "klenot zemský, takměř jeden z nejvyšších a nejpilnějších, ježto se všech do
týče, chudého i hohatého". 

Dokladem zvláštního smyslu českého pro Pl!:lJI~citu i poměrů .. í3.Qu:k,romoprávních 

v nové dohě je skutečnost, že se myšíenka veřeJJ1ých ústavů prQ úvěr hypote

kární ujímá mezi českými stavy již koncem XVIII. století, a ost~t'ně i v zemi české 
již r. 1865. dochází k zřízení v~h~j!l:.~J:1~i~!~~.~_:r!~. ___ ._~y-potekární opírající se 
o ohecně zavedený institut knih pozemk()yý~~. 

Přechod zemědělství od výrohy jen pro vlastní spotřehu a spotřehu nejhližšího 

města k.VÝ!()]:)~,_ jejíž těžisko výrohy pro vzdálenější trh leželo ve velkostatkář-

ské~ p~.~nik~~~c~~~~~~~~~~~v r~líu ~velk:~~~~~~~.YQé~!:_~e:.štÝIl~ za dohy ~ a~.~~= 
lovcu, Jest provazen soucasne plnym rozkvetem veskerých řemesel v mnohých 
městech českého vnitrozemí i pohraničí. 

N ehoť husitské vál~, přivodivší očištění měst od němec~eh kolonistů, 
neznamenaly přerušení růstu hlahohytu měst, naopak, právě h~~d ·~·d~hě Podě-

~~~~~!_~iz:L~[~~!?~~ů, dochází ~ __ ~"\T:~.psk~.!~~~f_p_()~~~~~ mnohých ře~·~·~ič~~~kÝch 
zemí, zvláště iak{"Uiněleckého (zlatnictví, zámečnictví, sklářství, ho

dinářství), takže jejich díla z této a nejhližší dohy další tvoří i dnes ohdivované 
předměty četných museí evropských. 

Po r.1526 se začíná nové pronikání živlů německého i (renesanční ohdohí); 

vliv a menší se ovšem v další dohě úp.<!<l~e~J?e:u~tekpo 
ohjevení Ame:t:iky, ahy postupně tím více se zesilovaly vlivykl!!~1:!!"~_s.e.YeIní(;l1 za 
současného pronikání ovzduší hlavního města Vídně (vídeňský harok). 

2. Než již od konce XV. století s ~lesající silou peněz vidíme, že se šlechta 

1!<esp~~o.jl!j~ p_~!lěžl!lnt!.jlůch_~dy"_~~.s,!c a přikro.čuje k vlastnímu 
řízení velkostatků i jich rozšiřování, takže již nejen od památného sněmovního~ 
nálezu r. nýhrž i dříve se množí st~sl~;Y1J:':l:.~h~!~_o_~~&l?Q~_!,:,::v:~~(l~ei~kéh.o. 
Sám .. ze Y_§~1::t! . .:J velmi horlí na majetníky latifundií, že "skupují 
zemany a sídla zemanská, že hoří a tvrze i zámky zemanské kazí a s zemí srovná-

vají, též ryhníky zemanů i vsí a dědin nejlepších i luk vyto.Pují". Za hezpráví klade, 

že zemané "prodávajíce jedni druhým vsi, rohot zejIllé~.~_~ekladou ani jich sobě 
zkrze výminku v trhu pozůst':l:Y.l!jí, avšak pr~toiádný~h-rohot nekoupivše ani jich 

vde~kách majíce, Ila lidech rohot žádají ~)idé chudí ~eh.~~~~ tě~~_é } __ ~~~_P!_ávné ro-, 

hoty d~lati~:!l:~.~". TéŽ v II. vydání dá~á~;du, ahy "ř.ád zemskýp}~Hit!~~l!.km~i~ýi!I·~ 
ten d~žá~byl, kterýž jest od starodávna držán hyl a přesto, ahyna lidi chudé výše 

žádným bezprávím a zádavami nepovinnými saháno nehyl()". Než v nejdůležitější 

otázce, zda může po~daIlýsvého.pá,Ill;L_žalo:v:ati~ i VŠ~d v druhém vydání své 

knihy praví~--:·,N;i;'hy člověk ~poddaný) neho pacholek nebo sl~~~~!::,:~~ měl svého 

pána p~háněti{~alovll:!~j,;Š~~-~e~~~i~iné i nepod~b~i zdá a naprosto nespraved

livé. " 

Jakmile lid poddaný zhaven hyl takto možno.sti odporovati úchvatům šlechty, 

hyla otevřena proti dřívěj šímu právu českému dokořán hrána _yy!y()ření n~je~y:~:, 

Hkých ~t~!~:~.'p.§l:.!!~_tya, nýhrž i utužování závislosti Hdu selského ~ .. y.!~!t.!l()~!t 
vůhec. PříšÍí vývoj politický, s~ěřující k ahsolutismu, tento. vývoj k rozšíření 
latifundia i zvyšování hezprávnosti největší části národa jen uspíšil. 

K téže porohě .stavu selského dochází na půdě slovensk_é po s~l.§kém povs!~!lj 
v Uhrách r. 1514.---· / 

Tak se ;~číná ona hluhoká změna ve struktuře výrohy zemědělské a sociálního 

postavení poddanského lidu, jež p~ stránce n~~Y~!!l:!~J;_y~.hyla odstraněna až císařem 

J o.sefem pokud de ().povinnosti rohot rokem 18~8, ale ve svých základech, totiž 

v držehnostních poměrech půdy až pozemkovoll refor~?~ repuhliky Českoslo.ven
ské. Tato změna pak vtiskla podstatně svůj ráz hospodářskému i politickému řádu 

českému po celou dohu trvní latifundia. Nehoť dějiny katastru a mapy pozem

kové jsou namnoze dějinami národa. 

3. Ráz hospodářského řádu českého také již v minulo.sti tvo.řila skutečnost, že 

zdrojem hlahobytu ohyvatelstva !tdle zemědělství llyla výroha řem,~.s.Jná, a později 

iprůmyslov_~. A to pokud jde o trh domácí i cizí. Dokladem toho. hudiž zde uveden 

c;lnT~~zehník č'eský z r. 1528, sice jen krátkou dobu půsohící, ale nicméně vyka

z~jícr;;Ji~~ho.Ží=piiVOd~~-ědělského, z něhož clo jest při vývozu platiti (dohy

tek, víno, chmel, pivo, slad, máslo, ovoce, vlna), i hojně zhoží průmyslového (ruč

nice, voštipy, nože, šlojíře, roušky, věci z kovů všech, zlata, stříhra, cínu, mědi, 

olova, rtuti aj.). 

Katastrofa hělohorská zasáhla pak stejně nep~í.zni;yě do z.elIlědělstvÍ. jako do zá-.. -~"' ,~_ ... _,~"----~_.---~._~ -" -------

kladů :řemeslné i K politické katastrofě hělohorské přičiněna 

hezohlednými vítězi hned r. 1622 katastrofa mě.n()Y.~i mincovnictví svěřeno na 

dohu půldruhého roku společn~~ti~ěkolik~ doh~(:).~!.~~_kéřů spolu s předními 
šlechtici, společnosti, jež stáhnuvši dohrou -~inci českou, zavedla t, zv. minci 

di~~~ a znehodnotila tak měnu o 85 % a ochromila tak veškerý život v zemi 
-~~,·_--··_'_ .. -· __ ·_--~_v_,.~~_"_~ _____ .~~_"~_""._._ ~ 

úplně, aniž měl stát z toho pozoruhodnější pr~spěch. 
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Ani p_ee1tc::Lpřipomínati hrozný úbytek obyvatelstva království z 3 milionů 
> ____ >-_>~,,_ na 

:~O~:~OO, zbídačení země, že na pře ze 150.000 selských usedlostí toliko J~~QJ)O bYi~ 
roln~y vosazeno, 80.000 bJ10 0E."l!~!~!LO, že velká část_měst !~~~l~"y_s_~utinách, jako 

, v Tabore bylo 810/0- domů pusto a opuštěno, v Hradci Králové 70%, v Českém 
Brodě 65%, v Mostě 63%, v Litoměřicích 60%, v Berouně 55%, Čáslavi 51 %, 
Lounech 51 %, Stříbře 48%, Písku 48%, Příbrami 47%, Novém Bydžově 47%, 
Kadani 45%, Poličce 40%. 

S přechodem velkého majetku pozemkového přecházejí také na šle~~tické rody, 

ovšem nečeské, v době pozdější i podnikateJ~k~~nahy v oboru průmysl~:;é~; po

zději se zúčastňuje tohoto podnikání i ~ám ~~jenž se za Marie Terezie oddal vý

hradně merkantilistickému po~porov~!1JJ~ri'::rnyslu v~.eA~ýc~~eI!lích také proto, 
aby nějak aspoň si nahradil ztrátu Slezska. _ 

Do českých zemí za úČ~i~~-p~~-~~;!p;~~y§l.Qyého vnikla tehdy nová vlnaj1!Y1!,_~ 
c~inců_~~vropy, zatím co emigranti z če_skýeh zemí byli přijímáni v zemi 

saské _ a _b~_~nibo~ké a přispívali k všestrannému blahobytu těchto zemí. Poně
vadž nový průmysl pracoval pro vzdálený trh, volil za stanoviště k~e pomezní 

Ě:_~~~é, kde nehledal sice odbytu (keramický průmy;I,~el~zářský, ~klfukÝ:-t~~~ 
tilní), ale .~acházellevné síly a suroviny (lesy, vodní síly, nerosty). Tak 

se přestěhovala průmyslová práce a -pra~~y vyšších důchodů ze středočes
~ých měst do pomezí, částečně také podporována jsouc záměrnou a š-těd~u poli-

. tlkou "s pravou císařskou štědrostí" mnohým přišlým cizincům, Něm-
cům, Francouzům, Italům, Holand'anům byly na "povznesení komercia" rozdělo
vány, zesilujíce tím uměle národnostní vliv německého obyvatelstva. A počínání 
to bylo hospodářsky úspěšné, jak toho také dokumentem byla v~ava 1.'.1791, 

:P!Y!!Í ~myslová výstava na evropském kontinentu. Kontinentální u~-á.-;ě; 
Evropy N apoleonem zvýšil prů~y~lové zakládání jak v Evropě, tak i u nás (cukro

vary, chemické, textilní, lihovarské a j.), takže ani bankrot státní roku 1811 

a 1816 nadlouho nemohl podvázati d~B:~ší]}J~p~c~y_~éto převážně manufakturní vý~ 
_!2~mIs!_ové-, Obtíže se dostavily teprve p'řechode~k str?joyévýro1?l_>~~lko>: 
~~, jež připravila statisíce hlavně domácký<?h pracovníků a samos~a~Ilých 
malých řemeslníků textilních, papírnických a jiných přechodně o živobytí. 

P~ádláctví u vlny, bavlny a lnu bylo vytlačeno - r.!810JDrlo v Čechách zaměst-
nano v odvětvích 627.327 r. 1819 40.000 vlastních 

~_- ruční tkalcovství decimováno, místo 70 měst, hlavně českých, jež počát
kem XVIII. století měla soukenické cechy, nastoupil Liberec a později celé pomezí 

Náchodu. - --. 
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Český živel se skládal stále hlavně jen z obyyatelstva zemědělského, řemeslného a 

dělného lidu a tak příslušníci jeho, nechtějíce se v činnosti průmyslové a obchod

ní, ovládané Němci, úplně odnárodniti, věnovali se více povolání úřednickému 
učitelskému i duchovnímu, ač v tom mnozí přední duchovní vůdci probouzejícíh~ 

se vědomí hospodářsko-národního viděli jednu z velkých vad národní povahy. 

Tak národní i hospodářský buditel venkovského obyvatelstva, lékař Kampelík, _ 

psal: "Polovic německo-latinských gymnasií, jakožto fabriky na pány, proměňme 
na školy práce, výroby s dílnami a nepřeprádkujme je ročníky, aby širšímu obe

~~nstvu také otevřeny byly. Tento I!l0r pánovitosti bez výrol?~~ti náš vědo
mostní kapitál pouhým konsumentem dělá." 
Tento nedostatek ducha pravé podnikavosti, kterého přes veliké naše úspěchy 
v práci průmyslové ještě dnes se nám někde nedostává a jenž se mnohdy projevuje 

až pravou nepřízní k ryzímu podnikatelství, tkví také v této historicky dané a 

cizí vůlí vytvořené skutečnosti. Vytvořiti však solidní tradici českého podnikání 

průmyslového a pravé podnikatelské prostředí, pojímaje v to porozumění všech 

účastníků výroby k jejím potřebám a předpokladům, nejen od podnikatelů, ale i 

úřednictva i dělnictva, dodavatelů i konsumentů, tvoří jeden z předpokladů naše

ho národohospodářského růstu. Proto požadavek, aby přes všechny obtíže doby 

výchově stálého, bdělého, odvážně rozvážného ducha solidní podnikavosti byla 

věnována péče nejen školstvím, ale hlavně jednotlivými závody průmyslovými 
i obchodními, tvoří stále ještě jednu z hlavních našich národohospodářských po

třeb dneška. Bez toho nelze ani ovládnouti dostatečně, ani zvýšiti naši držbu prů
myslových i obchodních podniků, hlavně velikých, ani vytvořiti plnou neodvislost 

vývozního i dovozního aparátu republiky . 
Ráz doby stavovské i pozdější doby absolutistické po stránce společenské, 

právní i hospodářské charakterisován je v zemích našich, jakož i v celé střední 
Evropě, rozdělením všeho obyvatelstva na stavy, jež se udrželo až do r. 1848. 

Tak nám ukazují s.ou~obxyatelstva zemí českých r. 1781, že v zemí~ koru~_í ., 

.české bylo tehdy domácího obyvatelstva "~,993.432 duší; z toho náleželo stavu du- !~ 
~ho~u 10.024 osob, stavu šlechtickému 2.421 osob, stavu úředníků zeměpan
ských 5.639 osob, měšťanL~.řem~slník~lo 121.63Q a všichni ostatní, totiž 

3,854.738 osob té obrovské, be~~j~~~_~~ .. ~~~.~~Erávn~ masy tvořilo stav poddaných. 
Tyto po~ vztahy mezi jednotlivými stavy zůstaly pak celkem až 

~:rJ.?.1§.!-N ení proto divu, že principy revoluce francouzské, jmenovitě ve věcech 
hospodářských, jež přinesly osvobození poddaných, ovládly všechna srdce a mysli 

probuzeného národa tak, že je uplatnil i u zařízení, jež soustavou politické i osobní 

vázanosti nebyly nutně podmíněny (na př. svobodná dělitelnost a zadlužitelnost 

půdy). Národ,jenž před více než dvěma sty lety byl pánem země, hlavně od polovice 

XVIII. století otevřené příslušníkům skoro všech národů Evropy, instinktivně jsa 

puzen svým citem sebezáchovy a uplatňuje svoji nespotřebovanou energii mladého 

národa politicky se probouzejícího, ~htěl!~?rísk~:l ztracené prvenství, ~ychl~ 
tvořiti chybějící mu vrstv~.!t0spodářských podn~ate!ů ~astní _~~m, nebo ji na
hraditi kolekt~í~~~e j ednotlivců~ Zde přišla mu na pomoc ... dr:l:lžst~vnL 

!!!y'ije];!:!f!t .. §QJ!.~~4!lj]~J~.1frm-tida. 
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Jako pak na uvědomení a probuzení pravé hrdosti národní mělo u nás národní 

hnutí německé po válkách napoleonských vlivy příznivé, tak i na probuzení hos-

p~,.dá~s~é a. j me~ovitě ~~,,~~g~g! ... ~~~~v~f!"~~I~Y~!':.v~g~~~~i~!!I!~~~~~~~!~ Iid~vi~E- m~Jy_ 
~~~z~lv~yl~Y~~~~~?~?~.~~_~~~!:ty~!v~.íŠi německé, spoj e~~L§ch ulze-DeHtzsch 
1 Ral:lfelsen. '_v~,~ .••..•...• ,~.,.,_.,·"., •.. _ ....•. ~ 

Vedle požehnané činnosti horlivého. zakladatele ob2~.~s~.ichzáloženFr. Šimáčka 
n eho Poslu z. P~~ĚXJ~.ůsobil tu souča.sně~~ Kampelík i 'iu"i:)~:'Chi~b~cid'~~p~iu- --

/ zakladatel nejen brzy skončivšího s~.QJk!l:H.kQ:rl~!1:!llního"Ql!t~:ale i jeden ze za
kladatelů .Y~.~~~P:~J~~jišfovny banky Slavie. 

Vůdčí ideou nebyla je~ ~yŠi~;;:k;;yt~~řiti nedostávající se národní podniky 
obchodní, peněžní a průmyslové. 
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Hlavní nosnou silou těchto snah širokých vrstev národa jest myšlenka, pomoci 

sla~Ý,.m ve spol~čnosti národní .sEolečn~d~~!.1!í~~~ Národ, sklá

daJICl se hlavne Z;-l!e<!~:V::Q;_(;L!:Q.!lQj.Y~~1?!Ošt~!!ýc~a c!otud bezprávných yrstevrolnic .. 
MH~~a pak ,.~~~~~~.~,?,~~~.~!a a obchodu, a konečni;-~bě~;;é~;č;t~é"~'H"i;t~li_" 
gence, <!!!.Qh~'!:~E:~~!~a, učitelstva i volných povolání, viděl právem ve spojování 

drobných sil jednotlivců v družstevních i také jiných hospodářský vze

~tu..:e.~~.~~,~P_?~?~.J~ři prosazování ideálů sociální spra vedl~1X'i"~i~~d~í~~"~'~d;i~-
losti. Proto tyto snahy nalezly v duševním prostředí národních snah emancipač-

půdu úrodnou, jež přes obtíže a také zklamání přece jen vedla k mo-

hutnému organisování drobných sil národa v uvědomělé podnikání lidové, nesené 

rostoucí důvěrou tříd sociálně slabých.Český duch se proto snažil záhy dáti vhod-

basi Ve stejný den, kdy na sněmu pruském 

přij at by! Schulze-DeHtzschem družstevní zákon, obh'l-aj ~~l ~,av~~~~~~.~f..:e.:r.~yl]Jk 
navrh družstevního zákona, ~nač~ě J~,rot,!.p,~~~.~§.~~.~dokonalený, 

českém XII. Stejně slibně se rozvinula činnost pojišťovací. Ostatně tato 

živá touha lidových vrstev po společných úspěších hospodářských se pohybovala 

v téže linii vzestupu lidových organisací kulturně tělovýchovných, odborových aj. 

Národ Sokolů, tělocvičných jednot i Orlů i později Selských jízd, organisací střelců, 
dobrovolného hasičstva, vyspělých organisací odborových mezi zemědělci, živnost

nictvem i dělnictvem, získával ve všech těchto květech demokracie tradici a smysl 

pořádku a kázně i vyššího cítění společných úkolů, jimž soukromý zájem nutno 

podříditi, takže společným úsilím dovedl takto nahraditi národ sobě to, co jiným 

národům znamenaly národně cítící vrstvy šlechty a bohatého měšťanstva. Byla to 

velká výhoda, že národ nebyl při uplatňování významu nejširších vrstev lidových 

pak brzděn ohledy na vrstvy vyšší. Pevnější a na nejširších vrstvách stojící hospo

dářský řád se připravoval takto v národě našem již od zrušení fádů feudálních a 

absolutistického režimu, aby učinil režim republikánský tím také odolněj ší proti 
bludičkám zpráva i zleva. 

5. Než i v oboru u..u.l.n..cu .. U. akciového a též jednotlivců se projevují svěží 

síly národa z poměrů poddanských se vymanivšího. I když v některých oblastech 

(rolnické cukrovary) se dostavilo určité zklamání, zvýšené ovšem ,také ~e~re~ ... 
ním~vlivy kris~ víd~~ské i!.!!11.....Rfece jen po jisté době oddechu pokracuJe zvy-

~ý-;~~'"l~'i~~p'~'diř;ký~'dále, k němuž pod~~!Ug2-áv~lo_.~~~~~ 
~~~~~.po~ji~~, vedle ovšem vzrostlé ;~~ptá~ky státních 
železnic i jiných podniků. Tak se vytvořil ~mnoze z díl~n kovaru prumysl hospo.

dářských strojů, vznikly nové .~v~!:::n"'y .. ~~~vedle ~en n~ strojní vÝ-. 

;b~oj P;:~lu cul~!::~~~varského,mlyn~~s~é~o a .h,T~:.'I:~~í_.~~~1 
ko'~~č;ě t;lé-ž~fln-poIíra~ích';~stupoval~ území českéh_~ eský duch pod-

nikatelský se začal osvědčovati hlavně v' nových odvětvích, i když vnikal úspěšně 
i do starých průmyslů základních. vývoj hornictVÍ, železářství i chemického, 

textilního průmyslu přivedl pak 22j;~_~EJ-íJ;~phr~č~.!~~~~~.laciný~h sil ~~ký'~h 
dělníků, když industrialisace české oblasti nemohla její populační přebytky za

l;ě~t~;tia uživiti. Nastaly pak od let devadesátých minulého století úporné boje za 

~.g~~~.~~~~.~~~~!::~~~~~m~ny-~~~~~~Q~~~~~~~:~~~~,J 
měly vliv na a německý'~i~~!_!~~~.~.~:f~_~ ze~.~~J~řed válkou svě-
tovou. Ovšem šlo tu z největší části o síly.g~JE:!~~~.~!~~EV ~.~~.~.!.!~I~~_~~~. 
Proto národohospodářský buditel český dr. Albí!!J3ráf piše o stěhování Čechů do 

Vídně i pohraničního území toto: "Co je dnes Čechů ve Vídni, co jich žije v tak zv. 

u.zavřeném území, co se jich vystěhovalo do Ameriky! Mějž z toho radost, kdo 

chceš! Já naopak soudím, že svědectví trudného když 

člověk na území českém se neuživí a musí 

že my dodáváme čilou gEl:l:~~:Y.~L~J1.!!:.~ . ..!omu, ~ěmeckou 
v Čechách a jinde ... H Z rostoucího imperialismu pak dOVOZUJe nutnost 
.;I~~;ni~;íiy'h~sp'~dářské: "Mohou nastati chvíle, že na půdě této naší země, tolik 

k;~i'~b;~c~~é~--;;~-~'d~hr'ají děje, které nebudou méně pohnuty, které budou stejně 
důležity a závazny, jako kterékoli z oněch velikých minu.lých dějů našeho národa. 

K tomu my se musíme obrniti a upevniti, abychom byli dostatečně silni, aby po-

kud možno hE:~~t:e;P!(3~:r!,!?i,g,§l~L~hJlCdJ:J!.YmJm..,J~!,~.!!~XJ?:~~_~tR~~tiH. To má dnes 
každý český člověk cítiti .. , Proto pravím: Obrození české není hotovo, obrození 

české vstupuje snad ve své poslední, ale nejtěžší úlohy, úlohy dohoniti to, co za

nedbala doba minulá. To je ~á:o~~,~?_~~,~,~ářské obrození české..:,:' Proto znova 
opakuji, musíme " Touto ochotou k čes~ 
kému výrobku měly se vytvořiti též lepší podmínky pro české podnikání uvnitř 
velkého území bývalé monarchie (Bráf: Národohospodářské potřeby české, 1904). 
Dnes ovšem si uvědomujeme, že k hlavním potřebám pevných základů státu nám 

leží i proniknouti do podnikate.~~~Ýc:~!?:.~t~~.~y'ye~~op,~~~ysl~} v_ellfS'_~!>.~!:t!:>_~~ a tím 
zabe~p~'č-iti~";;hy'p~~~lém území státu se všude stejně v duchu státní ideje praco-

valo k obecnému dobru všeho obyvatelstva. 
Národ, který neměl vlastního území státního a přece jen cítil nutnost dotvořiti 
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všechny vlastní složky výrohy veškeré, snažil se přes společné území celní blížiti se 

tomuto cíli prohuzením odhěratelské ochoty k českému výrohku. Heslo: "Svůj 
k svému a vždy dle pravdyH mělo pomáhati rychlejšímu dohudování celé armatury 

národní společnosti a přes skeptické kritiky malověrných přispívalo vskutku k vyšší 

hdělosti národního svědomí ve věcech hospodářských. Nezdá se po některých 
smutných překvapeních i života repuhliky, že hy tohoto svědomí hylo nyní méně 
zapotřehí! ~fell!!~!~,,~,~~~ilE:!_~,~spěchů i ovšem také slabostí podala pak r. 1891 
jubi~~~~í ~ý~!~:J~ž spolu 8 výsta~o'~-~á;~dopisnou r. 1895 povzbudila mocně
j~.~~!_é seb.~.:yědon~L~~~~hospOdáfSkéfDyla řevisÍ mnohých přepjatých nadějí. Že 
tyto snahy náležely k základním vedoucím ideám českým, toho dokladem jest, že 

naše prvá a hlavní revue národohospodářská "Ob~~E~!oc:!.~ za red

akce prof. Grubra :tt~_c;!.~!:!~~!.~~{~: 1896), dovolávajíc se německého ná

~~~e Lista, "pojímá národní hospodářství jako národní soustavu vědy 
hospodářské, jež vycházejíc z pojmu a povahy národnosti učí, jak určitý národ za 

přítomných poměrů světových a za svých zvláštních poměrů národních může své 

hospodářské zachovati a Počítá-li se Listovi za zásluhu, že národní 
hospodářství učinil v_ěcí lidovou_ a že dal výraz hluboc;";~l~ženému puzení časo
vému,~2:l:~rodní neodvislosti na poli hospodářském, mohou-li podobné snahy smě
řující na prospěch národa českého hýti počítány za hřích?" Tedy nespoléhati na 
jiné, ale silou lidových vrstev onu nadstavbu 
skou, o kterou vývoj dějinný 

6. Mimořádně svízelný problém vznikal rostoucímu národohospodářskému živlu 

českému ~~Oli~!r~~ji~Ími ná:ody a zvláště se zahraničím. I zde se vycítilo 

br~y, že 1~2~:l~ln~m~_:s.~~_e~~:~~~!_~~~_~~ hospodářství ná~jenž je v P.Q.g~ , 
_!:ucLp-elLQ __ "Q,gyi§IQJ;l!:i,_Qg __ ~jz!clL_.P!Q~!f~,(lr!!k!i".,~ ___ tJ:hJ:_~rnniční:rnk prostř;dníků 

~~_~~~~,L~p.~.~i~,~~_~!:l:!.,~!.:.~E:~~~~~~_~?j~~~'.~~~~_í~~~ .. ~~p~~~~í.?h aj. Ž~ č~~ki~~ill.~, 
pracovitost a podnikavost dovede se uplatniti i v soutěži s výrobci cizími, toho dů-

kazem byla již 2-říy~ohlíbe!!Q~~.~~o~!"~.t~~!?-~_~!.~.!ý.~~.~!ynos!~ků, na krejčí, 
c!le~5->..~I!~J~.~~!lJnQ'yar!!!k!!, inže~nýrů i inteligence v c~~j~!t~~i~1!c§l_tQ":Y:~!1:ských 
!_~á~~~~~_~~~ Také ~eský kaEi!ál ban;ovní válkou odvažoval i mimo 
země české (Vídeň, Balkán). 
~ 7"'-~~"--""~-·~"J~"",~~·~'·M~~~'_~~~=~><-~'~'4."=-W_~~"~,,,~~_TI'~"_ 

Ceské snažení politické směřovalo také k tomu, aby ústředí :říše, Vídeň, neabsor~ 
bovala daněmi i jinak značné prostředky českých zemí, ale aby aspoň ponenáhlu 

se více vydávaly státní výdaje na území českých zemí a aby podíl jich nebyl po

dílem zemí alpských zkracován. Pokračující diferenciace obyvatelstva podle povo

lání měla ovšem také nutný vliv i na pestřejší rozložení sil politických stran a 

s tím spojenou rozdílnost nazírání na různé hospodářské problémy monarchie. 

Také všechny hospodářsko-politické proudy předválečné Evropy, liberalismus, <

socialismus, agrarismus, křesťanský socialismus i národní socialismus našly své 

zastánce v národě a hledaly své uplatňování, kde šlo o denní praksi politicko-

hospodářskou, ač v zásadních otázkách důsažnosti celonárodní nalezen byl 

často společný postup. Než v poměru k cizině zůstala naše odvislost před válkou 

skoro úplnou a tvořila značné manko v celkových účtech národohospodářského 

života ostatně do jisté míry dodnes trvající. 

7. Ačkoli Slovensko a Podkarpatská Rus žily odloučeny od svazku českých zemí 

po více než devět set let a žily mezitím ve vlivu české sféry politické, kulturní a hos

podářské jen po některá kratší období, přece hospodářský vývoj země Slovenské 

vykazuje celkem obdobný vývoj a přinesl pro stát Československý podobné pro

blémy, jako se objevily vlivem historického vývoje v zemích koruny české. Rozvoj 

horních měst spišských v době gotické s příbuzností nejen městských práv s městy 

českými (na pře Kremnice s Kutnou Horou), ale i příbuzností rodovou, jež zane

chala po sobě tak vzácné památky církevního i světského umění stavitelského, so

chařského, řezbářského i malířského, zlatnického, pak skoro dvacetiletá vláda 

Jana Jiskry z Brandýsa, jsou dokladem těchto souvislostí. Nepříznivé důsledky 

úplného bezpráví lidu poddaného se projevily zde ještě více než v zemích českých 

nepříznivým rozdělením půdy; kdežto zde, vedle malých hospodářství zeměděl

ských vrstva středního rolnictva jest hlavní reservou uvědomení národního, na 

.~lo~en_~~_~_této_vrstvy skor~ nebylo a.!.~tší .st~~~!1_~eman~!~vX:mi kaštely po 
se stali skoro šmahem vládnoucího národa 

·~ __ ~_ .. c,~c .. "."",", 

"~~_ •• c~ .. _v~:r" .. ~s."t"."v.ě a hoJIl~ zde ka~!~,c_~ll'ďc::,::h~,:o~"",:d~n:í~:,:,c~h~_,a",".""J:.::.t~:~J~:~:::~~~~::..-." 
dovského vyznání ani nemluvě. Kraje slovenské přes veliký přirozený přírůstek 

ohY;;icl~t;;~;yk;:;~;~fY"J~~ m:~Jý_y~!i!~!_!?hyvatelstva. Tak 16 stolic slovenských 

r.l.a§2_,yy~azovalo 1890 2,921.000, za dvace!j~<ien 

~.~~~nom o 4-5% 'více, zatím co v ~"~~C~hrách vzrostlo o 12 . 
Teprv;"'p"~čátken:i:c~toletí dvacátého začíná vláda uherská vědomě usilovati~o".zJUů-
~lnění Sl!?venska, j ednak _abY_~,~~~~,~!!~,,"~I.~!~.~?valectví, jehož kruhy voj enské 
se obávaly, jednak aby šířila se maďarisace slovenského ná

roda. Slovensko skýtá ovšem samo svým bohatstvím lesním, horním, levnou pra

covní silou a blízkostí uhelnému a železnému centru moravskoostravskému mnohé 

výhody pro průmysl, obdobně jako horské pomezí Čech. Tak jmenovitě průmysl 
d:řevo zpracující, papírny, továrny na celulosu, dále textilny, vedle ovšem hojného 

průmyslu zemědělského, opírajícího se o úrodné roviny jižního Slovenska (cukro

vary, lihovary, mlýny aj.), vytvořily ze Slovenska centrum průmyslu země uher

ské, jinak převážně agrárně-exportní. 

Tak v obou částech územního prostoru československého národa dozrávaly již 

pfed obnovením státu Československého problémy, jež bylo nutno řešiti, neměl-li 
býti porušen klidný vývoj obyvatelstva nejen po stránce národní, nýbrž i so

ciální. 
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Hospodářské problémy za republiky československé. 

R~adikální změny ho~podářského řádu světa, ji~hž jsme od počátku světové 
valky svědky, všichni pociťujíce stálé otřásání tohoto řádu více či méně IOnte o v 

.. V' v nSIvne 
na svem zIvote, neskončily se versaillským mírem; naopak, jakoby od něho te-

prve začínajíce, pokračují s větší či menší intensitou dále jako stálé nějaké zemětře
se~ o a p,odrobují nosnost hospodářské, finanční a morální síly světa i jednotlivých 

statu stale novým zkouškám; změny ty vyžadují pak od každého obyvatele sko 
I" v.. I 1'0 

ce e naSI p anety, od všech podniků, od všech útvarů pospolitosti územní i podni-

kové, ~oneč~~ od celých států i skupin států stálé bdělosti a ostražitosti a připra_ 
v~nostI k bOJum novým o samu životní existenci. Změny tyto postavily proto také 

pred každého příslušníka československého státního demokratického společenství 
a zvláště před každého občana národnosti československé, jako nositele a spolu

tvůrce státní myšlenky a konečně tím více před vedoucí vrstvy a odpovědné ná-
, rodní politické i hospodářské vůdce než aké v v' t ' vl' ,. d .. 

starou tradicí reSI 1 me 1 naro o .. v .. :e-_._::_.",._ 
,.--.- -'- .-----.-.-... -- .-- ... -.:-----.-------.-.--ť:_____ i administrativním a vžitým 
.vy~avením všech normáilI~n.fiíhho;."-;~~~~:~~;::~'i~~:.:::Ii::;.·::::1::::::::::::.::~~~~:~ 

U""''-'''-'''J. 

i společenského. V příboji vln se V' 

zIvota, 
od deprese k oživení a zase k nové depresi a dalšímu rozkvětu a k veliké pak krisi 

a depresi stále ještě trvající, bylo na počátku třeba vybaviti život státu okamžitě 
ta~, ~by n~na~talo nejen politické, ale ani hospodářské vakuum po uchopení se 

statm mOCI Narodním výborem. Za věrné součinnosti představitelů vedoucích 

stra .. n a :e ~ěcech ~ospodářs~ých a finančních za uznávané autority Rašínovy, ráz 
naraz zndda se vsechna potrebná ústředí hospodářského organismu nového stát

ního zřízení; po zřízení nejvyšších úřadů dávají se hlavy všem válečným zaříze
ním, ~lavně. zásobování lidu se týkajícím (cukerní komise, rozdělovna papíru, pivo

varska komIse, pro minerální oleje, lihová, pro hospodaření vlnou, bavlnou lnem 
k '" . , , 

onopIm, Jutou, pro demobilisaci, pro státní dodávky, komise čekanková drož-
ď' kP k ' v~rens a, pro ůže, státní obilní ústav, komise sladová, pro průmysl škrobu, su-

saren br~mbor: kom~se melasová, úřadovna pro ovoce a zeleninu, státní ústav pro 

tuky, oleje, mleko a J.), aby ovšem v době jednoho nebo dvou let se největší část 
dědictví válečného zrušila, -~-:-.~--------_. __ ._._-_ .. _--

Současně se pokračuje v prostředcích válečného hospodářství k zamezení zdražo

ván~, vyd~v~jí. s~ ne~ upravují maximální ceny různých předmětů denní potřeby, 
take opatrem, Jez o neco později ustupuj e bud' organisované hlubší úpravě výroby a 
obchodu nebo se zrušuj e vůbec. 

Ale ihned s.e hlásily nejen staré hospodářské problémy československé, ale přistu
povaly k mm s mohutnou silou nové veliké požadavky po spravedlnosti sociální 
nesené živými nadějemi nejširších vrstev lidu, válkou vydaného všemu strádání' 

bídě a hladu, nebo postupnému znehodnocování majetku a také válkou mnohd: 

otupělého k podnětům morálním. Vedle toho nebylo možno prostě se v;rátiti do 

starých forem hospodářského a právního řádu, jenž v určitých oblastech 

přestal fungovati. Bylo třeba zavésti spravedlivé řády a zajistiti rozvoj domoviny 

podle vžitých a nově též přišlých ideálů člověka a národa. Bylo však třeba toto vše 

tvořiti a současně oživiti zastavený život v továrnách a v obchodu, navazovati a 

rozšiřovati vývozní a dovozní styky, nyní ne již hlavně s Vídní, Budapeští, Ham

burkem a Terstem, ale s celým světem a umožniti vydatné zvýšení produkce do

mácí půdy, válkou oslabené, a doplniti výrobní inventář zemědělství, aby se mohl 

uživiti národ válkou tak oslabený. A při torll bylo nutno čeliti ohrožování míru 

zvenčí. Vskutku bylo nutno v jedné ruce mítÍ meč a v druhé pluh. 

Zkoumání o tom, jak a v jakém duchu stát a národní hospodářstVÍ československé 

problémy ty rozřešilo nebo řeŠÍ, či také neřeší a jenom odkládá, dlužno omeziti 

v tomto rámcovém pojednání jen na nejhlavnější problémy, dotýkající se samých 

základů hospodářského života republiky. 

V chaosu spoust, jež v hospodářství hmotou i duchem lidskJm bJ'ly způsobeny 

válkou, podařilo se v republice udržeti pořádek a klid jak o ~d!l:Y zřízení re

publiky, tak i,prvá !~!~ jejího trvání, což prokázalo celému světu vskutku velký 

talent československého ducha jak v rychlosti rozhodování, tak i ve vhodné orga

nisaci života národohospodářského ío taJti~;~-:t~to nekrvavá revoluce československá 
jest tím zářivějším důkazem schopností národa, čím větší obtíže bylo nutno téměř 

denně překonávati. Také likvidace hospodářství válečného i převod hospodářství 

v normálnější život mírový se v celku rychle provedl, a to bez značnějších poruch 

v sociálním i národnostním míru, i když onen bylo nutno vykoupiti miliardovými 

obětmi státu na zlevnění americké mouky a tento voj enským likvidováním krát

kého německého vnitřního odboje a maďarského vpádu. 

Z pohledu doby nynější, když víme, že chaos v zemích sousedních, v Maďarsku i Ba

vorsku, vedl k politickým převratům a u všech našich sousedů k rozvratu měno

vému a inflaci, jež rozrušila veškeré národní hospodářství, jeví se tehdejší oběti 

státu přece jen investicí odůvodněnou a v celku výnosnou. V souvislosti s nedostat

kem zboží a potravin trvající vzestup cenové hladiny poválečné nutil stát i veřejné 

činitele, aby tímto směrem přizpůsobovali platy úřednictva a zřízenců veřejné 

správy; že tím hospodářství veřejné ruky končilo většinou d~ficity, bylo sice ne

příznivým, ale nutným důsledkem ll!-enší pochopitelné pružnosti příjmů státu a 

ostatních veřejných autonomních korporací vůči měnící se hladině cenové. Přes to 

však i řešení těchto hospodářských problémů nebylo provedeno v Československu· 
nijak hůře, než ve státech se starou tradicí. 

Nehledíme-li však k problémům spojeným s vlastním zřízením státu, jeho admini

strativní výstavbou a k problémům likvidace hospodářského řádu za války zavede

ného a k odstranění bezprostředních důsledků války, kteréžto problémy vyřešila 

republika celkem vhodně a z největší části včas, nebo bez velkého zpoždění a pro-
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kázala tím státotvorné, kladné a tvůrčí prvky charakteru československého ná
roda, jsou přední československé problémy národohospodářské hlavně tyto: 
1. vytvoření národohospodářské stability a rovnováhy 

a) majetku, hlavně úpravou majetku pozemkového a usnadněním přístupu k ma
Jetku domovnímu, 

h)_ duchodů, hlavně vyřešením poměru důchodu práce zemědělské k práci průmys
lové tak, aby při zabezpečení stability důchodů z prvé byla usnadněna co nejvíce 
druhá získáváním přebytků z hospodářského styku se zahraničím, 
c) směnných relací na podkladě zdravé měny, hospodárně a účelně působícího 
systému peněžnictví a jistoty právního i společenského řádu i příznivého prostředí 
podnikatelského. 

2. postupné pronikání zřetelů na dobro obecné v hlavních oblastech podnikání 

tak, aby nepodlomená individuální iniciativa podnikatelská se vyvíjela za součas
ného pronikání principu hospodářské demokracie zúčastněných. 
1. Má;.li společenský řád, spočívající na principu demokracie, míti zajištěno bez
pečné trvání, jest třeba, aby s tímto státně politickým systémem souhlasil i sys

tém hospodářský, a to jak v rozvrstvení a rozložení majetku, tak jeho důchodů. 
Československý národ silou demokracie, politickým, kulturním, národohospodář
ským i mravním úsilím opírajícím se o nejširší vrstvy, dospěl k obnovení samo

statnosti. Státy pak udržují se a vzkvétají silami, jimiž vznikly. Proto instinktivně 
vyciťujíce toho nezbytnou potřebu, žádaly sobě široké masy osvobozeného lidu 

vedle osmihodinové doby pracovní, jako předpokladu k lidskému životu a zlepšení 

poměru k práci i podnikání, hlavně nové úpravy rozdělení majetku pozemkového 

a umožnění přístupu širším vrstvám pracujících k zbudování vlastního domova. 

Tak došlo k dvěma velikým dílům republiky: pozemkové reformě a úpravě po
měrů bydlení a podpoře stavebního ruchu. 

a) Základ každého státu tvoří půda. Spravedlivé rozdělení majetku pozemkového 

s hlediska produkčního a hlavně sociálního a národnostního muselo býti prove= 

deno, mělo-li vůbec osvobození politické býti teprve dovršeno. Čím hlouběji pak 

latifundium u nás tkvělo v historickém vývoji, jak jsme viděli výše, tím pevnější a 
promyšlenější a lidovější musela býti reforma půdy. 
Místo všech údajů jiných zde budiž jen uvedeno: 

V zemích historických 236 osob, majících latifundia, mělo 28% veškeré půdy a 

měly více půdy než 330.000 malých zemědělců s půdou do 10 ha (23%). Na Slo

vensku a Podkarpatské Rusi 936 osob mělo 35% půdy, kdežto 281.000 zemědělců 
s půdou do 5 jiter mělo 4'5% půdy. I když šlo u latifundň z větší části o půdu 
lesní, byly ddebnostní poměry ty vážným nebezpečím pro sociální rovnováhu 
uvnitř státu našeho i jiných, kde tíha běd válečných i poválečných a obtíže s bu

dováním státú obnovených spočívala převážně na masách pracujícího lidu na ven

kově i ve městech. Proto došlo v 16 státech střední a východní Evropy k prove-

dení na osmnácti milionech ha půdy velikého tohoto díla reformního, jež má 

málo obdob v historii lidstva. 

Pozemková reforma, jež podle projevu prvého presidenta republiky jest "vedle pře

vratu největším činem nové republiky, je dovršením a vlas~n~~, u~k~teč~ěn!m. př~
vratu", podrobila za účelem odstranění latifundií se všemI ]eJH~1 skodliv;ml du
sledky národohospodářskými a velkého majetku pozemkového vubec novemu roz

dělení půdu celkem z 1.913 zabraných objektů se 4,021.617 ha, to jest 28.6% veš

keré půdy, v čemž bylo 1,283.286 ha půdy zemědělské (17% z celků) a 2,738.331 ha, 

to jest 42.2% půdy nezemědělské, hlavně lesnÍ. o 

Půda tato byla přidělena drobným zemědělcům i jiným drobným nabyvatelum 

v počtu 627.982, kterým přiděleno 799.371 ha půdy; dále přidělena 2.254 na~y
vatelům t. zv. zbytkových statků s výměrou celkem 225.742 ha; z tohoto poctu 

největší část přidělena asi 1.000 osobám bývalých úředníků, nájemců, kteří re~ 

formou ztratili existenci, dále asi 400 objektů těchto obdržely právnické osoby, 

stát, obce, okresy, družstva a j.; dále přidělena byla půda, hlavně lesní, 2.350 na

b vatelům ve výměře 733.040 ha; na vnitřní kolonisaci uvolněno 40.268 ha pro 
y h d'" V'V; I t 'k o 2.940 kolonisačních usedlostí; státu přiděleno 464.668 a a rIVe]SIm v as nI um 

propuštěno 1,625.194 ha, hlavně lesní půdy; zbytek ještě nepřidělen. Veliké dílo 

demokratisace půdy provedeno za náhradu, a to při poklesu cen půdy od r. 1930 

za ceny vzhledem k stabilitě měny českoslove~ské a" b:n.kr~t~ mě~vv" oko~~íc~ 
státech vlastně velice výhodné, takže i podle svedectvI CIzmcu slechtIctI maJItele 

zabrané půdy v Československu pochodili nejlépe ze všech stá~ů střední a východní 

Evropy. v 

Veliké spory o způsob provádění reformy dnes již utichly, poněvadž obavy p~ed 

přídělem půdy v drobném přídělu a že výroba zemědělská klesne, se n~do~tavdy: 
sčítání závodů zemědělských i sčítání lidu v mezidobí r. 1921 a 1930, v nemz hlaVnI 

část reformy provedena, dokládají, že nyní zásobování lidu spočívá bezpečně v ma

lém a středním statku zemědělských rodin a že podíl osob na půdě jako na své pra= 

cujících značně stoupl proti osobám pracujícím jako dělnictvo na půdě cizí. 

Ze všech závodů zemědělských počtem 1,613.000 v r. 1921 bylo 32% závodů nej

menších (s půdou do 1 ha), r. 1930 se počet těchto trpasličích hospodářství zmenšil 

na 28%. Malé a střední závody od 1 do 100 ha výměry vzrostly z 68% n~ 7~ 0/0 
případů. Z orné půdy měla nejnižší skupina r. 1921 3.3%, r .. 1:3~ .. 2.6%. vym~ry 
celkové, zato střední skupina stoupla z 80.7% na 87.7% a ne]VetsI skupIna (pres 

100 ha) klesla z 15.5 %na 9.7%. Střední skupina daleko převládá ve všech odvět

vích výroby důležitých potravin a výrobků zemědělských; její podíl na ploše pše-
ov .. Y' , 83 601 zVIOtne' 91 801 JOečmena 854°10 ovsa 93.2%, brambor 86.9%, cu-nlCne ClnI . 10' • 10' • le, 

krovky 74%; rovněž tak v jejich rukou je veliký díl chovu hospodářských zvířat, 

91.5% koní, 92.1 % skotu, 71 % ovcí, 50.8% koz a 86.8% vepřů. Reformou poda
řilo se i na Slovensku a Podkarpatské Rusi také zvýšiti podíl středního statku, 
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který tam hyl dříve značně menší než v zemích historických. Podíl střední skupiny 

na orné půdě stoupl na západě z 84.5% na 90.1 %,ve východních zemích pák ze 

73.3% na 82.2%. Podíl -osob, které nyní pracují v zemědělství na své půdě, totiž 

vlastníků, pomáhajících členů rodiny a příslušníků stoupl z 57.5% 1'. 1910 v Če

chách na 71 % 1'.1930; současně klesl počet zaměstnaných ajich příslušníků z 42.5% 

na 29%; v celé republice pak bylo 1'. 1921 z osob příslušejících k zemědělství 

66.8%, kteří pracovali na svém, r. 1930 však 70.4%, kdežto skupina pracujících 

námezdně klesla z 33.2% na 29.6%. Značný vzestup výroby zemědělské, který ne

potřebuje zde číselných dokladů při současném dokonce poklesu příslušníků země

dělství z 5,385.000 1'. 1921 na 5,101.000 1'.1930, dokazuje nejpádněji lichost obav 

před zásobovacími obtížemi měst z reformy půdy. Veliké toto dílo se po stránce 

výrobně technické i sociální plně podařilo. 

Než v úsilí, aby ještě více osob pracujících na venkově a také ve městech, hlavně 

v průmyslu, mělo kus půdy vlasti jako svou vlastní, není skončeno, Poměrně větší 

závislost naší vlasti od obchodu s cizinou než jiných států a střídající se období 

konjunktur s depresemi, jež jsou a budou nerozlučně spojeny s pulsem hospodář

ského života světa, do něhož jsme vklíněni, vyžaduje kategoricky, aby osud větší 

části našeho průmyslového dělnictva, zřízenců a drobných živností nezávisel úplně 

na důchodech z práce průmyslové, ale aby aspoň nejnutnější potřeby' k živobytí 

(hlavně potraviny a obydlí) mělo průmyslové dělnictvo zajištěno vlastní prací na 

doplňkovém malém hospodářství blíže svého vlastního povolání nezemědělského. 

Lze doufati, že s pomocí veřejnou a veřejně organisovanou pomocí průmyslu za

městnání majícího a opatření úvěrového se podaří touto cestou postupně zesilovati 

dále vrstvu osob vlastnících kus půdy a zbavené aspoň starosti o nejnutnější po

třebyholé existence. 

Že by tím byl lépe zabezpečen také národnostní míl' v krajích smíšených, kdyby 

sociální útisk dělnictva závislého na podnikateli byl takto zmenšen, jest neméně 

důležitým důvodem pro metodické sledování tohoto úkolu. I když nelze snad upí

nati k tomuto prostředku přepjaté naděje pro odpomoc proti nezaměstnanosti, 

jest to přece vedle jiných cesta, kterou také musí národní naše hospodářství na

stoupiti, aby zmenšilo svoji odvislost od ciziny. 

Vedle přístupu k půdě pro velké masy obyvatelstva venkovského řešila republika 

též problém přístupu k vlastnímu domovu pro obyvatelstvo ostatní mimořádnou 

rozsáhlou podporou stavebního ruchu, i když to finančně pro hospodářství státní 

znamenalo a znamená značné oběti, někdy i neoprávněně na stát vložené. Zde 
~ 

budiž jen uveden výsledek této politiky, zřejmý z počtu obydlených domů. V čes-

kých zemích bylo r. 1880 celkem 1,047.700 domů, za čtyřicet let r. 1921 pak 

1,309.152, za deset let dalších r. 1930 však 1,543.084 domů. Přibylo tedy za 10 let 

republiky v Čechách 233.932 domů, tedy skoro tolik, jako za celých 40 let dříve 
(261.452 domů). Za oněch 40 let přibylo však obyvatelstva 1,726.033, kdežto za 

posledních 10 let 668.652 osob. I když zastavení stavební činnosti během čtyř let 

válečných trochu zdůvodňuje tento obrovský vzestup domů, přece jen je u něho 
zřejmé přímo netušené zlepšení kultury bydlení nejširších vrstev obyvatelstva, tím 

větší, že údaje za další leta, zvláště 1931-32, by óbraz tento jen ještě zlepšily. 

Přes to, že tento vývoj měl jmenovitě v některých letech ráz překotnosti, jsa do

provázen i týmž někdy překotným prováděním staveb veřejných, jež za dob kon

junktury mohly býti odloženy na dobu deprese podnikání soukromého, a přes to, 

že byl vykoupen i značnými obětmi ruky veřejné, sluší uznati, že úroveň bytové 

kultury nejširších vrstev za republiky stoupla podivuhodně a statisícům značila 
sociální vzestup a zvýšila u nich pocit hospodářské i společenské neodvislosti. Všech

no to jsou kladné prvky pro výstavbu státu. Umožněno to však bylo také živým 

smyslem spořivosti nejširších vrstev obyvatelstva, jež v dobách dobrých nezapo

míná činiti reservy pro doby horší; z pramene úsporných vkladů totiž současně. 
s prameny úspor, nuceně shromažd'ovaných v pojišťovnách veřejných, bylo z nej

větší částí financováno toto obrovské dílo výstavby republiky. 
Oba tyto základní problémy dovedlo úsilí státu i obyvatelstva v celku řešiti úspěš
ně a za dosavadních 17 let také z největší části rozřešilo. 
b) Vlastní jádro hospodářského problému československého, stále sice řešeného, 
ale stále nedořešeného, tvoří otázka, jak udržeti a zlepšovati životní úroveň oby

vatelstva našeho státu polohou vnitrozemského, jehož hlavní prameny důchodu 
jdou z výroby zemědělské a průmyslové, při čemž určitou, a to životně nutnou část 
dovozu surovin, některých potravin a výrobků průmyslových nemůže stát jinak 

zaplatiti, než vývozem svého zboží. Hospodářská povaha našeho státu, jako státu 

vnitrozemského s intensivním zemědělstvím, vykazujícím vedle značného dříve 
importu zemědělského také značné zájmy zemědělsko-exportní, a státu s mimo

řádně vyvinutým průmyslem v určitém stupni nutně na export odkázaným, řešení 
problému tohoto ze značné části ulehčuje a ovšem také ztěžuje. 
Hospodářským vývojem do r. 1926 a hlavně až vlastně do r. 1929, byl tento pro

blém zatemněn. V poválečném nedostatku potravin a velkém též hladu po vý

robcích průmyslových mohlo hospodářské ústrojí území republiky plně býti za

městnáno výrobou pro vyprázdněný trh domácí a pro trhy cizÍ. Pokud bylo třeba 
mimořádných dovozů potravin, byl zde též ze zemědělské oblasti velmi vydatný 

příliv zahraničních platidel za cukr (bílé zlato), takže netknutá celkem výzbroj prů
myslu našeho území, ušetřeného zpustošení válkou, mohla naplno býti zaměstnána 

pro zpracování d~vážených surovin, zásobování trhu domácího a pro velice lukra

tivní export, hradící snadno platy nutné pro dovoz surovin i po uhrazení potřeby 
domácí. Tímto stavem se zakryla skutečnost, že naše území převzalo daleko větší 
podíl průmyslové výstavby rakousko-uherské, než jeho konsumní síla obyvatel

stva byla a jest schopna zaměstnati. Sotva se skončila tato doba prvého ukojení 

světové potřeby průmyslových předmětů, přišla s rokem 1925 mimořádná kon-
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junktura světová přílivem inflačního úvěru, plynoucího do Evropy ze zdrojů hlav

ně amerických a tím dále bylo umožněno našemu hospodářství, že mohlo býti do 

r. 1929 plně zaměstnáno, aniž by se muselo zabývati otázkou, co s velikým dědic

tvím průmyslové výstavby rakouské. Sice již r. 1926 muselo dojíti k ochraně do

mácí výroby zemědělské, jež nebyla od konce války nijak chráněna pro nutnost 

dovózu potravin, jichž byl nedostatek, zatím co průmysl celkem si uchránil do

mácí trh pomocí koeficientů k dřívějším sazbám celního tarifu. Problém, jak při

způsobiti a zaměstnati pak československý průmysl v nových poměrech, vyvstal 

před očima československé veřejnosti hlavně až FO r. 1931, když tíseň, jíž podro

bena byla napřed výroba zemědělská, dolehla ve svém celku plně také na průmysl 

a živnosti. Teprve pak vystupuje problém poměru zemědělství k průmyslu v plné 

jasnosti a ovšem také se zvýšenými obtížemi. 

Dosažená intensita zemědělství se značně vyššími náklady výrobními než s jakými 

pracuje zemědělství států východních i jihovýchodních, kam směřuje však přiro

zeně dosti velký podíl vývozu průmyslového, nemůže býti udržena, kdyby byla 

bez ochrany proti přílivu potravin ze zemí uvedených nebo i ze zemí zaoceánských, 

rovněž s daleko nižšími náklady pracujících. To by znamenalo přivoditi houfný 

útěk obyvatelstva z venkova do měst, úplné tím podlomení kupní síly venkovského 

obyvatelstva, tedy zase velkou nezaměstnanost a ještě větší odvislost od dovo

zu výrohků z ciziny. Naše zemědělství nemůže napodobiti americké neho argen= 

tinské metody obdělávání polí a sklízení úrody na velkých latifundiích, poněvadž 

bychom tím pro přebytečné obyvatelstvo neměli vůhec umístění, nehledě ani 

k tomu, že vlastními přírodními podmínkami půdy jest snížení nákladů výrobních 

touto cestou u nás neproveditelné. Jakmile hlavní světové mocnosti (Anglie, Fran

cie, Německo, Spojené státy americké a j.) uzavíraly se cizí výrobě zemědělské a 

chránily domácí trh pro sebe, nebylo zhytí též pro nás napřed chrániti pro sebe 

domácí trh a o něj pečovati. Na dovoz určitých surovin (textilních, minerálních 

olejů a j.) však jsme a zůstaneme dlouho odkázáni. Zaplatiti tento dovoz můžeme 

jen vývozem. Proto musíme míti výrohu exportní, průmyslovou i zemědělskou, 

abychom nutný dovoz měli z čeho zaplatiti. Poněvadž vyvážeti jest možno na 

volné trhy jen za podmínky cen těchto trhů, nezhývá než zvláštním opatřením 

umožniti tento vývoz při současném udržení hladiny cen zemědělských výrobků na 

výši zajišťující rentabilitu zemědělství jako důležitého sloupu domácího trhu. Naše 

zboží však než dojde do mezinárodních přístavů, jest předem zatíženo vyššími do

vozními náklady surovin do republiky a dopravními náklady z republiky, i VyŠ8í 

režií výroby vůbec (organisační metody práce, úvěr, zatížení veřejnými i sociálními 

dávkami). O tyto musí býti naše zboží lacinější, má-li nalézti kupce. Výrohní ná

klady průmyslu jsou ovšem zase částečně odvislé též od mezd dělnictva a tyto též 

od cen potravin. I když všeobecně podíl mezd v ceně výrobků není tak veliký, jak 

se často udává, uvedená souvislost ukazuje, že jádro problému spočívá v tom, 

nalézti optimální hranici cen zemědělských, zajišťujících nutnou rentabilitu země
dělství a připouštějící vývoz průmyslový i zemědělský za ceny konkurence v pří. 
stavech světových. Národohospodářský systém náš i jiných států zná různé pro

středky řešení tohoto problému: celní ochrana práce zemědělské i průmyslové, 
umožnění exportu výhodami při importu (dovozní listy), jednotná úprava výroby a 

trhu domácího ve spojení s možnostmi exportu (cukerní hospod.ářství) nebo mezi

národní úmluvy průmyslové o vzájemné ochraně trhů (mezinárodní dohody žele

záren, továren mýdla, hnojiva j.), dále pojištění exportních úvěrů a j. a konečně 
i zařízení ovládající dovoz obilí i ohchod obilnin uvnitř a pečující současně o udrže-

nutného exportu. 
Není zde žádného jednotného řešení; zdárně řešiti tento prohlém lze jen se zřete
lem k měnícím se podmínkám trhu světového a k zájmům celku; neboť chyha 

y jednom odvětví zasáhne neodvolatelně odvětví druhé a od téhož se zase vrátí 

nazpět. 

Z nejdůležitějších prostředků ovšem zůstává stále úsilí o snížení vlastních nákladů 
výrobních v podniku samém společným úsilím intelektu, obětavosti a píle jak pod

nikatele, tak dělnictva i úřednictva; že finanční zatížení veřejnými daněmi a dáv

kami tento úkol může značně ulehčiti nebo ztížiti, jest vývojem příjmů veřejných, 
odčerpávajících ze soukromého důchodu u nás po válce větší procento než před 
válkou, jasně, byť tvrdě dokumentováno. 
Pro vytvoření ohjektivního ohrazu o existenčních nutnostech jednotlivých druhů 
podnikání navzájem není bez prospěchu, jestliže podnikatelé zemědělství v orga

nisacích společných za industrialisacÍ a komercialisací zemědělství jdoucích proni

kají i do obchodu i průmyslu, jestliže i průmyslové kruhy se účastní někdy zeměděl
ského podnikání a když i kruhy dělnické a konsumentské ve svých hospodářských 
podnicích vnikají i do sféry zemědělské i průmyslové a velkoobchodní. Jen ze stříz
livého dokumentování hospodářských nezhytností jednotlivých druhů podnikání, 

opřeného vzájemnou důvěrou hlavních odvětví vzejde správný směr hospodářské 
politiky; dokumentace taková získá důvěry tím dříve, čím více a rychleji budou 

moci nejen hospodářské, nýbrž i politické kruhy si ověřiti ve vlastním okruhu je-

jich spolehlivost. 
I dnes ještě musíme si připamatovati, že z předHtavského průmyslu, který měl 
i s Uhrami bezcelní přístup k 52 milionům obyvatelů, zůstalo v českých zemích 

s 13.6 mil. obyvatel v průměru tři čtvrtiny průmyslu; mezi předními pak průmysl 
textilní, železářský, sklářský, ale také doly na uhlí a železo, průmysl chemický, 

potravinářský aj. Rovněž tak na Slovensku zůstalo hojně průmyslu, přesahujícího 

výrobou konsumační schopnost Slovenska (dřevařství). 
Přesto až do r. 1931, s výjimkou druhé poloviny r. 1922, doby, kdy stabilisována 

československá měna na úrovni o něco vyšší než na jaké se před tím ustalovala, 

nevykazoval hospodářský chod podniků průmyslových a ohchodních větších 
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~~t~ží, dí.k olevným základním surovinám, dobré celkem kvalitě práce dělnické i při
Clnlivostl lIdu, jemuž Rašínovo "pracuj a šetři" přes demoralisaci poválečnou bylo 
vždy a jistě i v budoucnu zůstane vedoucím příkazem. Srovnámemli tudíž výsledk . 

sčítání závodů živnostenských v českých zemích v r. 1902 a r. 1930, poznávám~ 
z nich veliký vzestup počtu i pracovních sil, jakož i pozoruhodnou sílu a odolnost 

řemesla i malého a středního průmyslu, všechno to údaje, dokazující celkem správ
ný směr hospodářské politiky naší. 

Živnostenské závody (živnosti výrobní, obchodní, peněžnictví a j.) vzrostly v čes
kých zemích od r. 1902 do r. 1930 ze 446.000 na 530.000 závodů a počet zaměstna
ných ~sob stoupl z 1,673.000 na 2,569.000. Z tohoto počtu činily nejmenší závody, 
pracující bez pomocných sil, 44% počtu všech závodů s 11.7% všeho dělnictva, 
r. 1930 pak bylo závodů těch na počet 45.2% a 9.3% činily síly v něm zaměstnané 
ze všech zaměstnaných. Skupina živností středních do 20 sil vzrostla na počet ze 

47.3% na 48.7%, avšak osoby v ní zaměstnané klesly ze 40.8% na 36.3%. Ovšem 

absolutně v~rostla i tato skupina, zaměstnávající nyní 934.000 dělníků proti 

782.000 dělníků dříve; slušné zesílení vykazují menší střední závody, zaměstná
vající 21-300 sil; počtem vzrostly z 1.5% na 2.4%, zaměstnané síly pak činily 
dříve 26.5%, nyní však již 30%. Závody velké od 300 osoh výše na počet poměrně 
zůstávají stejné, totiž 0.1 %, avšak osoby zaměstnané v nich činily dříve 20%, nyní 

23.7% všech. Při tom ovšem největší vzrůst vykazuje kategorie závodů přes 1.000 

osoh, jež zaměstnávala dříve 5.8%, nyní % osoh. Ostatek tvoří závody mimo 

provoz. Střední vrstva výrohních i ohchodních živností zaměstnává tedy i po vý_ 

voji třiceti let stále dvě třetiny osoh v živnostech vůhec činných, což jest svědec
tvím celkem zdravého poměru v tomto odvětví národního hospodářství. Jest to 

také ohdoha s převládajícím významem malých a středních podniků v zemědělství 
a jest zárukou dalšího zdravého vývoje. 

Se stoupnutím počtu závodů i sil zaměstnaných stoupla i strojová kapacita živ

ností, a to v historických zemích z 807.000 koňských sil na 2,710.000, tedy skoro 
tři a půlkráte. Také svědectví značných pokroků ve výkonnosti. Pro srovnání vý_ 

voje průmyslových a ohchodních závodů na Slovensku chybí údaje srovnatelné. 
Z maďarské statistiky z r. 1910 můžeme zjistiti, že ve slovenských a rusínských 

župách hylo celkem 96.000 závodů se 173.000 zaměstnanců; naše statistika z 1'.1930 

pak konstatuje na Slovensku a Podkarpatské Rusi 115.000 závodů, avšak se 

367.000 zaměstnanců a 300.000 koňských sil mechanické energie. I zde tedy lze 
viděti podstatný pokrok. 

S tímto v celku příznivým vývojem podnikání průmyslového až do r. 1930 sou

hlasí též v celku příznivý vývoj výrohy v zemědělství, ovšem toliko do r.1927-28. 

Pokles cen cukru na světovém trhu však již od r. 1925 způsohil, že vývoz hyl 
značně nerentahilní; pokleslé ceny cukru pak přivodily i pokles ceny řepy a ko

nečně omezení plochy řepné; průmysl cukrovarnický odhodlal se až později k od-

vození důsledků z přebytečné výrohy a kolektivní akcí hez zbytečných a m~ 
čení existencí omezil také počet závodů skoro o 30% a výrohu ze 150.000 vagonů 
r. 1925 na 63.000 vag. r. 1933; tím uvolněna v zemědělství plocha osevní skoro 

148.000 ha pro jiné plodiny; tak uvedena hyla výroha v soulad s poklesem vývozu, 

°enž ze 97.000 vag. r. 1924-25 klesl na 20.000 vag. r. 1933; osev pak klesl s 307.000 

ia na 159.000 ha r. 1934. Podohně snahou po sohěstačnosti v Německu musel se 

omezovati u nás osev ječmene, jenž ze 708.000 ha r. 1927 klesl na 644.000 ha; po

dohně poklesem konsumu ovsa a velmi sníženého jeho vývozu klesl osev s 840.000 

ha na 768.000 ha; uvolněných takto ploch použilo zemědělství hlavně k zvýšení 

ploch pšenice, jež ze 751.000 ha stoupla na 908.000 ha v .f. 1935 a hramhor, jež ze 

717.000 ha stoupla na 748.000. 
Z uvedených případů strukturálních změn výrohy zemědělské jest zřejmo, proč 
při pokleslých možnostech vývozních a značném klesání cen zemědělských plodin 

a výrohků hez podstatného snížení cen výrohních prostředků a nákladů zeměděl
ská výroha, které se od r. 1926 dostalo ohdohné ochrany celní jako hyla ochrana 

práce průmyslové, nahrazovala vlastní výrohou skoro v odvětví za odvětvím 
zbytný dovoz z ciziny. Postup tento jest pouze přirozeným důsledkem změn, 
jež ve světovém hospodářství se dály a dějí a jež po vlivu na ceny mají v další 
dohě vliv na výrohu. Podohný vývoj nastal i ve výrohě živočišné, kde z velké 

části dovoz vepřového dohytka také značně hyl snížen, hlavně po upravené 
ochraně v r. 1930. Na přechod výrohy zemědělské k sohěstačnosti měla 

ovšem také vliv změna ve spotřehě jednotlivých druhů zemědělských plodin a vý

rohků, spojená se snižováním kupní síly vrstev nezemědělských pro zmenšenou 

činnost hospodářskou vůhec. Jest ovšem jisto, že rovnováha mezi výrohou a spotře
hou statků uskutečněna hýti musí. A proto po různých akcích proniklo poznání, že na 

přechodnou dohu upadání měn mezinárodních a omezení kupní síly celých konti

nentů jest třeba ochrániti domácí zemědělství před dalším propadáváním jeho 

důchodů tím způsohem ovšem že se toto podrobí při nadvýrohě omezením výrohy, , , . 

ahy nadvýrohou' nepodkopalo samo hlahodárnost zařízení, učiněného na jeho ochra-

nu. Opírajíc se takto o hasi zajištěného konsumu zemědělského, může zase národní 

hospodářství s vědí hezpečností řešiti odložený z části prohlém regulovaného při
způsohení kapacity průmyslové výrohy možnostem trhu domácího za podmínek 

a zařízení, jež hy umožňovala udržeti i rozšířiti dosavadní trhy zahraničnÍ. 

jest ovšem třeha soustavné péče o to nejen státní, ale také podnikatelských 

vrstev samých, docílené dohodou většiny, prohlášené za závaznou pro všechny. 

Po této cestě hy hylo třeha, ahy kartely, jež řídí prodejní podmínky velké části 
průmyslu, staly se něčím více, než pouze upravovateli cen a prodejních podmínek. 

Pak hy mohly s větší rychlostí zaváděti větší specialisaci neho společná zařízeni 

exportní jmenovitě pro menší a střední průmysl aj. 
Pokud jde o zemědělství, pomáhá sama přirozená různost podnehí zemí východ-

! i 

361 



362 

ních od západních doplňovati hospodářství zemí západních doplňkovy~ . I d' 
• " fil POl;' 

nallil zemI vychodních (kukuřice, tahák, víno, olejnaté plodiny, vlna a '.) 
S tohoto hlediska hyla hospodářská situace našeho státu spojením zemí českýc~ s~ 
Slovenskem a Podkarpatskou Rusí posílena. Nelze tvrditi že Slovensko tv v, d 

v • 'orl 0-
plnu]ící celek s Uhrami. Zemědělství Slovenska nemělo hy pro své vy'rohk -..; 

". k d"'" dh Y s vYJlm ou nVI - o ytu na domácím trhu, kdyhy hylo stále sPl' ato s Uh ' 
Vlh ~ a me o y nadto velmi nízkou jejich hladinu cen těchto výrohků. 

Všeohecně uznaná potřeha exportu, a to aktivního, znamená ovšem také odvislost 

od každé mezinárodní vlny konjunktury a deprese. Stát náš musí proto hleděti 
ahy tuto odvislost také omezoval; vedle jiných také vnitřní kolonisací a vytváře: 
ním doplňkových hospodářství pro ohyvatelstvo městské. Stejně však jest dů. 
ležito, ahychom měli všechna nutná zařízení, jež hy nás osamostatnila také 

v ohstarávání dovozu a vývozu od služeh dřívějších center exportních. Je třeh 
h ' v o I h I d v a, 

~ vy nas :ru~ys y ~pln~n t~ké vývozními a dovozními zařízeními i podniky, 
Jez hy mely ucelem pomahatl nasí práci do světa. Uvádí se často, že československý 
d~v~z. a V!V~z poklesl :~k h~uhoko proto, že vývozní domy, na něž jsme hyli od .. 
kazam (Vlden, Budapest a J.) v dohách tísně a omezení trhů domácích dávaly 

v d ' 
pre nost vývozu zemí vlastních před vývozem neho dovozem zemí našich, nehledě 
také k zatěžování naší platehní hilance částkami zprostředkovatelských odměn 
plynoucích takto ciziny. ' 

Zjednávati rovnováhu důchodů ve státu zemědělsko-průmyslovém není mysli

tel~o ov~em hez zře~ele k změnám, jež se dějí v samém pohyhu života hospodář
ske~~, v Jeho dynamIce vlastní. Zde pak jsou některé základní skutečnosti, jež se 
zmemly v posledních letech a vykonávají tlak takřka nepozorovatelně ale zato 

tím pevněji. Jsou to změny v přírůstku ohyvatelstva, prodlužování věk~ lidského 

hěhe~ posledních desetiletí, znemožnění odplývání přehytečného ohyvatelst~a 
vys~ehovale~tvím a při tom právě i v krisi dále prováděná n~hrada lidské prá.ce 
strojem a st ale lepší využití výrohních i distrihučních metod za současného však 
stálého spíše smršťování rozsahu hospodářské základny neho jejího ustalování na 
určitém zmenšení ohjemu. 

Tyto skutečnosti hud'tež zde jenom naznačeny. 

Výroha zemědělská i výroha průmyslová vykazovala již po padesát let téměř vždy 
rostoucí rozsah i p d ~" t h v d V kl 

1"0 omaCI r ,poneva z zvy a na roční procento stoupajícího 
k~nsumu p~o stále dosti velký roční přehytek narozených. (Potraviny, stavhy a 

v~~' co sOUVIsí se zařízením hytů i ošacení nových příchozích.) Po válce v celém ci
vlhsovaném světě s výjimkou Japonska a Ruska nastalo však značné zpomalení 

tohoto přírůstku. Také u nás poklesl přehytek narozených nad zemřelými na 1.000 

ohyvatelů s 11.52 v r. 1921 na 9.89 v r. 1925, dále 8.56 v r. 1930 a na 5.42 v r. 1934. 

Při tom však ohyvatelstvo v Čechách, tedy s větším konsumem, kleslo v přebytku 
tomto s 8.3 r. 1921 napouhých 2.2 r. 1934; kdežto Slovensko vykazuje sice daleko 

větší přehytek, ten však nyní také klesá se 17 ~1 r. 1921 na 9.6 r. 1934; jediné Pod-

k r atská Rus z vysokého přehytku kol 23 v letech poválečných poklesla pouze 
ap.. V. o b'. 

na 16.9 r. 1934. Tomuto zpomalení přibývání ohyvatelstva mUSI. se pnzpuso Itl 

také rytmus výrohního přírůstku zemědělského i průmyslového, ahy výroha i spo

třeha vnitřního trhu hyla v rovnováze. 
podohně neznatelný, ale na dynamiku života hospodářského půsohivý jest jinak 

otěšitelný zjev velkého prodlužování života lidského, jehož jsme v posledních 
p . I .. V· tY h 30 letech svědky, který však ztěžuje mladé generaCI up atmtl se v ZIVO e ospo-

dářském. Střední délka věku podle úmrtnosti v českých zemích v letech 1899-1902 

činila u mužů 39 let, u žen 42leta; v letech 1909-1912 činila pak 43 let u mužů a 

46 let u žen; v letech pak 1929-1932 však již 52 let u mužů a 55 let u žen. Dů
sledky tohoto zjevu pro otázky školního vzdělání, dohy nástupu mladých do za
městnání a případné zkrácení dohy služehní se hudou hlásiti stále intensivněji, tím 

spíše, že se také stále menší procento ohyvatelstva, zaměstnaného v přímé výrohní 

činnosti zemědělské a průmyslové. V Čechách r. 1890 hylo v těchto povoláních 

činno 79~1o ohyvatelstva, r. 1930 již jen 65%. V činnostech pro přechod statkŮ a 
správu veřejnou i ostatních povoláních, kteréžto důchody jsou v jistém smyslu 

přece jen odvozeny z výrohní činnosti prve uvedených vrstev, hylo zaměstnáno dří
ve 21 %, nyní 34% ohyvatelstva. K těmto stálým tendencím, majícím reflex na vý
rohuikonsum statků, přistupuje skoro úplné podvázání odlivu ohyvatelstva jako 

vystěhovalců do ciziny. V letech 1900-1914 se jen do Spojených států přistěho

valo 136.000 Čechů a 461.000 Slováků, tedy na 600.000 osoh. Kdyhychom k tomu 

připočetli ještě vystěhovalce do jiných států a vystěhovalce rusínské, německé a 

maďarské národnosti z území republiky, došli hychom jistě k údajům asi 700 až 

750.000 osoh, jež za 15 let předválečných šly hledati výživu mimo naše územÍ. Za 

repuhliky pak hylo vydáno pasů vystěhovaleckých od r. 1922-1930 skoro 276.000 

osohám, z toho 170.000 ze Slovenska a Podkarpatské Rusi; tedy průměrně ročně 

30.000 osohám, kdežto nyní jen 6.000 osohám. K zvýšenému tlaku na pracovní 
trh dochází pak vedle toho i za krise pokračující racionalisací výrohy i distrihuce 

zboží, a to nejen přímým vyřazováním pracovníků, ale i menším zaměstnáním 

lidské síly těch, kdož v zaměstnání zůstávají. V dohě otevírání se nových možností 

výdělečných pro práci i kapitál tyto vlivy vedou spíše k zvýšení intensity hospo

dářství, v dohě hospodářské deprese se tím ohtíže jen zvyšují. Z toho vyrůstají 

opět snahy ohrožených živností výrohních i ohchodníchpo zákonné ochraně do

savadních poměrů odhytových. 
jsem se zde jen spíše příkladem důležitých změn ve vnitřním hospodářství 

repuhliky a jich vlivu na rovnováhu hlavních důležitých větví důchodu zeměděl
ského i průmyslového i ostatního. Čím více stát i korporace samosprávné neh nová 

zařízení rázu dobrovolného neb s veřejnou autoritou (kartely, syndikáty, mono

poly a j.) usměrňují výrobu, ceny i spotřehu, tím více je třeha jasna v hospodář-

363 



364 

ských souvislost h J v . 
ec . asna ovsem nezbarveného o kk Ii .# 

strany zjištěného a kontrolovatelného St't v d
Ja 

o, v, uplně přesně na všechny 
~ . a pre stavuJÍcí v v • .. d h 

mUSI se státi vždy více dozorČÍ I' d ~ d Ph ereJne o 1'0 stává se a 
. a ou naro Dl o hospod'''' ~ k 

tI~a zůstává a musí zůstati správní radou od kori u o, .. arst~l a sou romá inicia~ 
statu a veřejnosti Má-I" t t f k. d P g JIClm vlIvem rady dozorčí _ 

.. • o • I U o un Cl emokratické zříze "db v h ' 
zajmu osohních, třídních i poHtick" h ,nI o orne, ez přepínání 
stát, tedy předem na úředníky stát~C vk~~dst~:ova:kl, PI ak sluší dvojí uplatniti: na 
k . v " a aJI se u o y nové d vd '" 

Dlmz treha odhorny" ch novy'ch zk " .. a o pove ne, úkoly 
usenostI vyšší hl 'v.. .. , 

předpokladu nestrannosti a neporu"'t I " a ryc eJsI vykonnosti, to vše za 
k Sl e nostI povahy Usch " , 

tomuto poslání je tedy prvy" "k ID' OpDltI statní správu 
v ' m u o em. ruhýmJ'e poC bl' V"h 

osvetlení prohlému služhou t t' t' k re a epSI o, ne stranného 
s a IS lC ou· služh tO. k" . 

daleko hýti doplněna a prohloub J 'k 'I a s atIstlC a a Její vyhavení musí 
ena. a ma o toho sp I hr "h naší vůbec! Hospodá v k" , o e lve o víme o výrohě 

rs a uprava mnohých odvět" .. b . 
mažďují dnes důležity" mat ·'1 k ~ Vl vyro y I distrihuce shro-

v ena, tery hy mohl h'" .. h . 
smerech k zlepšení šetření stat' t' k" h " ytI vyc odlskem v některých 

.. h .. "O , IS lC yc a ovsem také deduk" . h 
nyc , ZalezItosti zaměstnán" t" v o .. .. Cl Z mc odvozova-

l e Cl one tovarny velkoob h d h k 
nosti i toho kterého odvětvÍ e "dvl k"h ' c o u, an y neho živ-z me e s e o není dn' . 
to vskutku zájem obecny" po v d" k v eSJenommteres podnikatelův,je 
kd ' neva z s 01'0 vsechny druhy d ok" .. v 

yž ne od státu tedy od d h" h .... po Dl am zádají ohled, 
.. .. ' ru yc na SVOJI sItuaCI Hospod" v k" d . ' 

stava se věcí společenske"ho v.. .. d . ars y osu Jednotlivce 
znzenl, osu tohoto v ft d' 

stává hýti tudíž vůči povolan ' k .. o ve~l osu u Jednotlivce. Zde pře-
"" ym tomu organum taJemstv"m .. h" v, 

mm, co JIm snad včera ještě hyl kd v d o I vyro mm CI obchod-
a od státu žádal pouze hezpec" °t' Yh

z 
po nI~atel spoléhal vskutku pouze na sebe 

nos oso y a majetku L 'v, 

stranným osvětlením hospod ..... k" h ... .. . epsIm, nestranným, ale vše-
, . ars yc zavlslostI vnitřn"h h d" v" Y' 

najde Sl naše národní energie t k" I hl' V" I o ospo arstVI s vneJšÍm 
, v .. a e spo e IveJI cestu z ne '" v, .. 

VDltrDl, ahy se tak účel v', hl Vl .. snaZl, snaZSI vyrovnaní 
neJl mo a vc enltl zase v'" d h 

c) Včlenění toto J' est pro Če k I k lce o ospodářství světového. 
s os ovens o potud usnad" v b 

čátku státu vytvořilo si za ved ,. '1 ,. . neno, ze rzy od samého po-
em Sl ne autonty Rašíno I " 

nost měnovou ráznou a o " I v v v vy pnou svoJI svrchova~ 
ngme ne resenou odlukou m v d 

cené měny rakousko-uhel' k'" k lk # '" eny o společné, znehodno-
s e o o Ovanlm hankovek ' ,. 

cích; ozdravění pak mY "k I na UZeml repuhliky ohíhajím 

eny ces os ovenské hylo d 
hankovek při okolkov # ,. d.p prove eno zadržením určité části 

am a zave emm dávk z . k 
kovek Ohíhajících a zhod .. v Z y maJet u za účelem stažení han-

nocenl meny. hodnocen'" v • '", 

lovice roku 1922 hylo pl' d ", 1 meny a JeJ! stahilisování od po-
ove eno na urovnl která jak k" I 

o něco vyšší, než J' ak od "dl k '",.. ' se u aza o později, byla spíše 
v , pOVl a o upm slle na trhu d #.. I v 

o veCl té soudí celkem J' iž sC" I' V" v omaClm. kdyz dnes se 
nz IveJl, prece tato troch t d'" I' Vb 

hospodařící podniky h v I u Vl' a ec a donutila všechny 
, a y zaca y znovu co neJ's v d . v·. . 

dařiti, kalkulovati a vy""h"t' N' d'h ve omlteJ! a nejúsporněji hospo-
... a e I, aro m ospod'" t" 'I . 

ohěti, ale následu]'ící vy" , h d'" k ars Vl sta o SIce toto opatření značné 
vOJ ospo ars Ý i vy" v oJ' pl t h .. b'l 

příznivý a tak z t h dV'v, a e nI 1 ance ukázal se celkem 
o oto poz eJslho pohledu se ukazuje, že slovo francouzského 

finančníka vůči státu: "Dělejte nám dohrou :finanční politiku, my vám hudeme 

dělati dohrou měnu," jehož vzpomněl prvý guvernér Národní hanky dr. Pospíšil 

při ustavení cedulového ústavu, prokazuje celkem zdravé vedení ohou. Pevnost 

měny československé hyla ovšem umožněna zavedením pořádku a vyrovnanosti 

do státního hospodářství hrzy po těžkých dohách let 1919-1923 za několikerého 

období ministra :financí dr. Engliše; jeho iniciativní a tvořivé osohnosti podařilo se 

za politické podpory státníka Švehly zkonsolidovati státní rozpočet v letech 

1926-1930. Pro potřehy státní opatřila si repuhlika sice také určité úvěry v cizině, 

ale svoje osamostatnění měny a fundování její provedla vlastními prostředky a 

udržela tak svoji :finanční neodvislost od ciziny skoro úplně. 

To ovšem díky československému pořádku a klidu vnitřnímu i v celku skoro ne

otřesenému smyslu spořivosti ohyvatelstva, jehož úspory, plynoucí z pilné ruky 

českého zemědělce, dělníka, živnostníka i úředníka, pomáhaly budovati rychle 

také nutné investiční stavhy i uváděti provoz hospodářských podniků do prospí

vajícího chodu. Hospodářsky myslící a jednající masy pracujících ohyvatelů repu

hliky vycítily správně, že k plné ohrodě hospodářství náleží také, ahy brzy mohl 

zdejší kapitál vykoupiti z cizích, hlavně vídeňských rukou, průmyslové i hankovní 

účasti i jiné interesy na československém majetku, i přivésti tak do tuzemských 

rukou důležitou část velkoprůmyslu, dříve cizozemci spravovaného. Zesílení pak 

československých hank umožnilo československému kapitálu, že mohl, byť ne 

ještě zvlášť intensivně, tedy přece jen pozoruhodně provázeti i československý vý

rohek jmenovitě do jeho přirozených odbytišť. Tak hyly opatřeny hlavní předpo

klady zdravé měny, vyrovnanost rozpočtu hospodářství veřejných i soukromých, 

příznivá platehní hilance, opírající se o svůj hlavní sloup, aktivnost zahraničního 

ohchodu, neodvislost :finanční od činitelů ciziny a dostatek přehytků peněžních 

pro pravidelný peněžní i ukládací Takto příznivě se vyvíjející situace peněžní 

opravňovala k nadějím na relativní stahilitu a proto bylo přikročeno v I'. 1929 
k zákonnému vytčení vyjádření měnové jednotky ve zlatě, když již od konce 

roku 1922 se podařilo prakticky udržeti kurs koruny na trzích mezinárodních cel

kem na nezměněné pevné úrovni. Ražení mincí zlatých a výměna hankovek za 

zlato hyl o vyhrazeno úpravě pozdější. Zatím s mezinárodním poklesem cen, veli

kým zmenšením zahraničního ohchodu a s poruchami v platebních hilancÍch skoro 

všech států došlo v r. 1931 a později k devalvaci měn a odpoutání od zlata skoro 

ve 2/3 států světa; většina jich doufala, že snížením hodnoty měny si udrží zmen

šující se zahraniční ohchod. Oh tíže tyto donutily Národní hanku i vládu k opa

třením, upravujícím ohchod devisami a pak ro 1934, po vášnivé diskusi pro i proti, 

k snížení zlatého ohsahu koruny, čímž rozdíl kupní síly měny v zahraničí a doma 

měl hýti snížením o 16.6% vyrovnán. Měla tím býti odstraněna překážka udržení 

a rozvoje vývozu do ciziny a uvnitř ušetřena další deflace, pokud hy hyla bývala 

jinak nutná. Že o věci ve veřejnosti hylo s mimořádnou horlivostí dehatováno 
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činnost namnoze vede k velkému přímému vlivu bank v průmyslu, až bývá hojně 
předmětem kritiky; ale přes oprávněnost její nelze zapříti, že bez této cesty jmeno-

. vitě náš národ by asi nemohl učiniti tak rychlé pokroky ve vybudování a ovládnutí 

průmyslu, jako se to stalo před světovým zápolením, tak i po něm. Síť 108 bank a 

bankovních společností a závodů dovedla vedle 3.285 mil. Kč vlastního jmění shro

mážditi 12.416 mil. Kč vkladů na knížky a na II miliard Kč vkladů na běžných 
účtech mimo vklady od ústavů peněžních; vedle toho shromáždilo však 8.055 pe

něžních ústavů lidového peněžnictví vlastní jmění 2.808 mil. Kč a 45.060 mil. Kč 
úspor lidových na vkladech. Pro charakteristiku tvoření kapitálu u nás je význam

ným ukazovatelem, že vkladní knížka je hlavním výrazem tvoření peněžních 
úspor a těší se stále oblibě. Z 5.7 milionů vkladních knížek r. 1919 stoupl jich počet 
na 10.3 milionů r. 1933. Přes velký vzrůst vkladů za trvání republiky jsou nynější 
vklady proti 1'.1913 vzrostlé ze 3.547 mil. Kč na 53 miliard úsporných vkladů sotva 

o 80<j'~ vhodnotě vyšší, než byly před válkou. V tom všakje skoro 70% narostlých 

úroků, takže vlastní přírůstek hodnoty úspor ve zlatě jest stále ještě nepatrný. 
Tyto úspory na vkladních knížkách u všech ústavů r. 1934 činily 53 miliard Kč; 
veškerý národní důchod obyvatelstva v dobách před krisÍ odhadován byl asi o 10 

20 miliard výše, nyní klesl na částku menší. Ale faktem zůstává, že pro důle
žitou činnost investic i provozovacího úvěru vedle stoupání reserv veřejných i sou

kromých pojišťoven máme k disposici jako úspory sotva něco více než jednoroční 
celkový národní důchod. Bez rostoucích úspor není možná větší investiční činnost. 
Souvislost tato při pohledu na statisíce nezaměstnaných musí nás nabádati k tomu, 
aby smysl pro spořivost byl udržován vždy živý, neboť z hlavních příkazů našeho 

hospodářství zůstává neodvislost finanční jako předpoklad neodvislosti hospodář-
ské i součást neodvislosti politické. 
Organisace peněžní v útvarech lidového peněžnictví pronikla velice vhodně spoři-
telnami i záložnami nejen do všech vrstev městských mezi občanstvo a zvláště i živ

nostnictvo, ale propracovala se okresními záložnami hospodářskými do každého 
okresu mezi rolnictvo a kampeličkami, či raiffeisenkami, do každé vesnice, co nej

blíže každému obyvateli na venkově. Již od doby předválečné vybudovalo si úvěr
nictví vesnické a živnostenské svá finanční centra, později následovaly i záložny 

občanské a mezi spořitelnami se jeví stálá snaha pro podobné zařízení. Tak by bylo 

lidové peněžnictví skloubeno vnitřně podle svých jednotlivých druhů a nalézajíc 
v nově zřízeném reeskontním ústavě s jeho nucenými vklady všeho peněžnictVÍ 
i pojišťovnictví svoji mobilní reservu, uzpůsobeno by byl~ i v obtížných dobách 

nynějších plniti úspěšně své poslání spořitelní i úvěrní. 
I v bankovnictví se vytvořila reeskontní místa, jež se de facto stala mobilní oporou 

peněžnictvÍ. I zde jako pro lidové peněžnictví působí reeskontní ústav jako mo

bilisační ústředí, současně jako reserva pro likviditu peněžnictví a usměrnění 
kursu státních papírů. 
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Poněvadž pak již od 1'. 1933 má veškeré peněžnictví autonomní smírčí orgán pro 

věci soutěže v peněžnictví i vláda v něm orgán poradní, jest tím za vedení Národní 

banky i ministerstva financÍ vytvořen též orgán pro stanovení nejen úrovně úro

kové, nýbrž i jiných věcí peněžnictví se dotýkajících a vyjadřujících společné ře
šení pro docílení rovnováhy mezi odůvodněnou snahou vkladatelů po úroku přimě
ř~ném úrovni ostatních důchodů kapitálových, i snahou dlužníků, aby jich zatížení 

úrokové a odvislost od financujících ústavů byla spravedlivě úměrná jich nosnosti 

výnosové i podmínkám řádného podnikání vůbec. Až bude provedena nyní očeká

vaná úprava úrokové úrovně a převedení starých zhodnocených dluhů z nynějších 

dob ohtíží do normální soustavy právní, a to bez poškození důvěry zúčastněných 
v řád právní, sluší i celý mechanismus peněžního aparátu, hlavně bankovního, vy_ 
rovnati se zmenšeným namnoze objemem prostředků peněžními ústavy spravova

ných. Vždyť na příklad u obchodních bank klesly vklady na běžných účtech ze 17.5 
miliard 1'. 1930 na 11.6 miliardy Kč 1'. 1934; celkový objem peněžní se smrštil ze 

32 miliard na 22.6 miliard, což vyžaduje tomu odpovídající zjednodušení celkového 

aparátu bankovního, aby tlak překrveného bankovnictví se nezesiloval vůči vý_ 

robě a aby peněžní systém nevyhíral za své služby odměny neúnosné pro snížený 
výnos výrohy. 

Soustředění veřejného úvěru dlouhodobého přispělo by také k snížení úrokové 

zemí východních a přiblížilo též hospodářsky východ západu, kdyby 

otevřením peněžních trhů zemí západních bylo umožněno financovati výrobu 

zemí východních levnějšími prostředky ze západu. Pro úvěr zemědělský ovšem je 

tu třeba také toho, aby energičtěji než dosavad se pokračovalo ve zřizování všech 

úředních podkladů pro stav a evidenci pozemkové držby (pozemkové knihy a ka

tastrální mapy a jich evidence). Zůstává tu ovšem problém opatření klidného a 

levnějšího úvěru investičního pro průmysl, čímž by také nynější někdy těsná sou

vislost bank s podnikáním průmyslovým mohla se na prospěch obou vhodně 
uvolňovati. I při tom nutno vzpomenouti, že naše podnikání akciové i ve formě 
společnosti s ručením omezeným svoji potřebu investiční celkem krylo z vlastního 

jmění; 1'. 1932 2.317 těchto společností proti 23 miliardám investic vykazovalo 

22.1 miliard jmění vlastního a mělo v průměru zapotřebí úvěru hlavně jen k úče
lům provoz ovacím. 

Přes některé organisační i odborové nedostatky a nezdravé zjevy, jež i v peněž
nictví se hlavně při prvých jeho obtížích r. 1924 objevily, jest nyní pravidlem po

drobnou revisí domácí i vnější postaráno o to, aby náš peněžní systém podporoval 

nejvíce spořivost lidu a účelně se staral o financování výroby i sám za svoji 

účasti starost bral jen takovou odměnu, jež umožňujíc zdravý vývoj podnikání, 

spokojí se přiměřeným rozpětím úrokovým. Srovnáme-li v tomto ohledu roz

pětí toto u našeho peněžnictví s poměry v cizině, shledáme, že rozpětí bankovnictví 

československého celkem snese čestné srovnání s hankami západní i střední Evropy. 

k .. . t m J. ak udržeti do-
,.v k' olitik českoslovens e Je v o , 
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ruch nákladů vyvozmc pro udl .. atřiti nutnou ohživu koloni-
p P h poku ne ze JIm op 

velkou část z prace vysazenyc,. P d o rohlém náš to je problém 
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I ' P bku a s porozumemm P 

čí s hrdostí nad kva ItOU vyl'O b 1 v" o vy'lohy dopravní a po-
, .. , hek b "ti doma vyl'O en evneJl 

musí československy vyl'O y '.. , . 'kladní nutnosti podříditi celek 
v přístavům mUSI se teto za 

jišťovací až k svetovym p ' .. h V dO h dy J'de Solidarita zájmů jest pak 
d ,v , v' hni o JIC z UC o . 'o 

národního hospo arstvI, VSIC : Ok . v.. hy umožnila místo mzdových bOJu 
h d'v k POhtl u vnItrnl, a 

. i příkazem pro' ospo ars ou T k" cV ' v dohě zmenšování trhu do-
l 'vněných o ta e zna I 

pravou součinnost spo uopra v· .. h 't d ma za účelem rozvržení výloh 
, v .. k kurencmc ztra o 

mácího nutnost zmensem on v ' , "'my vyžadují aby úprava ta 
, • v h účastníky; vereJne zaJ ' v , 

odhytu do Clzmy na vsec ny v dkl d" souhlasu většiny zúčastnenych 
, V' ovsem na po a e 

byla provedena mOCI vereJnou, .. Vinnosti výrobní s ohledem na 
, hl . d boru k ohoru. Tato uprava c v V , 

od ohlastI k o astl, o o . . k ' h 'ch schopností tím spíse, ze nem 
,. d" dohě nadbyt u vyl'o m . 

zájmy ohecne po ava se v 1 v" d'l všech na národní výrohě a m-
, , b 'brž také s usny po I 

dnes otázkou Jen vyro a, ny .. " "třední prohlém národního hos-
v .. "VP h ďlů Tak vyustuJe us , . 

koliv přivlastnem vet SIC po I. ,. "1 'ho spoJ' ení podnikatelské imCla-
1 k'h na nalezem optIma m 

podářství českos~ovens e o v ,. v v.. h v rámci dohra ohecného, tedy 
p v ,. t" h na výrobe zucastnenyc .. , 

tivy se spoluucastl osta mc ", 'd I' m a kolektivismem, poslam to 
Š o ",oh tředu meZI mdIvl ua Isme 

onoho aldova tvurCI o s ,,, ,.' v' dosti hodnotné i obtížné, ahy 
v koslovenského národního hospodarstvI, Jez Je 
ces I ,. d 
obrátilo k sohě všechny nejlepší sÍ y naro a. 
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Již v dosavadním hospodářském řádu vidíme ro P 'v v 

Stát, země, okresy i ohce snaží se uplatňovat' h
P ~VI~~tl resení tohoto prohlému. 

t I v, 10 ecne zaJmy hosp d~V k' 
ro ou urcltých odvětví hospod" v t" I . o ars e nejen kon-
v,' ars Vl, a e 1 vlastn'" .. v , 

pn tom nikoliv výlučnými ohledy zisk ' . I I ucastI na podnikání, řídíce se 
hl v • ovymI, a e podle nutkav tO , o 

avne prmcipy služhy veřeJ'nosti Tak" t' kd v d os I zajmu veřejného 
k" V' v • e 1, oz osud hyl' "V , 

s em Zlvote spíše jako element hospod'v k dk" .. 1 ucastm v hospodář_ 
dodavatele, uplatňují se organisačně ta=r::: ,:.z~nyp do role služeh a prací .neh 
procesu huď organisací odhorovou v 'O," "Yhl

esI 
IIi sve postavení v hospodářském 

,peCU]ICI avně o "v v .. 

neho přímo hudováním pod 'k o • h
V 

.. v· Za)Istem spravedlivé mzdy 
nI u, na nIC z se zucast v Op' k ' 

ruci, nebo jako dodavatel' S h nUJI Ja o odběratelé, neho děl-
e. na ou po hospodář kP b 

družstevního podnikání u" I v.. s em se eurčení nesena je idea 
, nas up atnena hlavně mezi db" . 

kovským obyvatelstvem dále cl" ro nyml zemědělci a ven-
o S' v. ' prumys ovym dělnictvem v • • v' 

nlCtvem. teJne Jako Dáno .. H I d' .. Š ' zamestnanCI I ZIvnost-
ve, o an ane védo' F' .. 

vzoru anglického také česk I k.... ' ve, move, vedle ovšem skvělého 
, os ovens y narod vykazu' , ", v 

podmky družstevní Z 10989 V' VP k Je mImoradne velké a úspěšné 
. . pn pocat u republ'k I v o 

v r.1934. Počet členů vneJ'vět'" Vp o v I Y stoup pocet Jejich na 17,021 
, ' Sl castl to prednostů do" , 

na 3.6 mIlionů v r. 1930 Y'" v v, macnostI, stoupl z 2 milionů 
, pn cemz ovsem JSou ho Oné VP d v 

ve více družstvech. Vlastní ° v P d v J pnpa y clenství téže osoby 
, v Jmem ruzstev stouplo z 400 'I' o 

a Jmení spravované z 5 8 m'li d 29 " . e mllOnu na 1.138 mil. Kč 
.. v , , I ar na milIard Kč Trvb b v, 

uvermch stoupla z 2.7 miliard 1919 .. ~ z a za z OZl u družstev ne-
v' .. r. na 6.4 mIlIardy K v 1930 v 

mm sotva 7 % veškeré tržby d h .. d ' cr., coz však stále 

D
v.. po ro ene am ohratové 

ruzstevnl podn'k'" v,. • I am UCl vrstvy jež v n n ""o d· 
roli pasivru, hospodářské akt. 't~ Vl y .. e)SI P,o mkatelské soustavě hrají spíše 
. . 'k lVI e, mys em podmkatelském . h 
I nSI em a ovšem nutnostI' ""d ' h d' u s Je o odpovědností 

ra nyc po mkatel k" h k lk 
kterých případech jeho počátk b I v .. s yc a ulací, a to i když v ně-

y y y usnadnovany státní d . 
nou odpadnuvší; ono také UC"I'" rozdVl't' o h d po porou, dnes Již větši· e I I I ospo á v k" , I dk 
stavy na účastníky, ať J' sou to d d I' r~ e vys e y podnikatelské sou-

"1 o avate e surovIny ( V t ", v' v 

za ohy za hrambory či ml'k b T' , ve Sl Cl mensí doplatky na 
odhěratelé (větší či :nenší e 00'1 o.~ I ka 

J:), p~skytovatelé pracovních výkonů nebo 
. d v P p at y e mzde u družstev ~ h" h 
u ruzstev konsumních aJ'.) podle ~ I dk o hOl v vyro mc ,neb bonifikace 

.. vys e u I ancruch T k d v , 

svem duchu činné spojuje účastník h d""" v·, a ruzstevnlCtvívpravém 

l
't . Y ospo arskeho ZIvota VV,.' d 
I ostl vyrovnaných zájmů a potřeh. ve vySSI Je notu pospo-

Podohně i účast lidových vrstev na akciovém ' 
v rukou širších vrstev učí ' t' h d~v... ~odDlku, který jest u nás hojně 

, nes 1 ospo arske ns k Y' v .. k 
vedoucích osob. Zákonodárce k il v ,I o SIrSI ruhy než vlastní kruh 

, , , po us se ovsem nikoli s d v "o 

mtl Interes pracujících na p d Ok I k'" po statne]sImzdarem uplat= 

d 
' o Dl ate s e soustavě n ' v,. 

ra ,Jako representativního or" dVl o , ucenym znzením závodních 
" ganu e nlCtva I úřed o t d ' .. 

vych, obchodních i bankovních. tak" I" v , b mc va v po mClCh průmyslo-
, ' e zv ast y la ř v .. " • 

horDlckých. Na půdě sml .. v v' esena ucast na zIsku v podnicích 
Y ',.. UVDl resena Jest tato otázk v d v P o 

UrCU]IClmi úřednictvu zvl""t" d .. a v ra e zavodu ustanoveními 
, as e ve OUClmu zvl' v t '" d'} . , as Dl po I ze zisku' v cely' sy t' 
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obdivuhodně úspěšný vyhudována jest pak účast pracujících na podnikání v zá

vodech Baťových; moment tento uplatněn hyl dříve i při kolektivních smlouvách 

o prodej řepy, když dodavatel řepy byl účasten částí ceny na klesání neb stoupání 

ceny cukru v zahraničí. I dnes se tak děje v lihovarství družstevním stanovením 

definitivní ceny brambor až po skončení kampaně lihové, doplatky k zálohovým 

cenám bramhor podle docílených cen za líh. 
Úpravy za účelem udržení jisté spravedlnosti k dosavadním podnikům při ny~ 
nějším zužování odbytu se dostalo již více odvětvím, tak pivovarství, nyní též 

mlynářství, škrobařství a j,; myšlenka tato vniká nyní již i do některých úprav 

průmyslových, jako ve sklářství, textilnictví a j., i mimo půdu úmluv kartelových 

zvláštními zásahy veřejnými. Velikou zatěžkávací zkoušku pro tuto ideu tvoří 
hlavně k iniciativě dr. Hodžy zřízená obilní společnost, nadaná výlučným právem 

kupovati za stanovené ceny obiloviny a kukuřici, v níž vedle zemědělců jsou za

stoupeni jak obchodníci obilím, tak mlynáři i konsumenti. Ač prvý i druhý rok 

převzala vláda na sebe ustanovení obilních výkupních cen a tím i vliv na plochu 

sklizně té které plodiny, nelze pochyhovati o nutnosti, že odpovědnost za vyrovná

vání výroby se spotřebou musí nésti společnost sama, tedy nakonec zemědělci, 
poněvadž kromě jistých záruk za ztráty, sloužící spíše za náhradu reserv, musí 

podnikatelské risiko stále nésti zde i v jiných odvětvích podnikatelská soustava 

sama, Vlivem tohoto zařízení lze však nejen zajistiti pevné ceny pro práci země
dělskou, nýbrž i výhodné ceny za mouku, poněvadž režie společnosti jest vskutku 

minimální, daleko menší než v obchodu volném. Za stejným cílem provedena 

úprava ohchodu mlékem v Pi"aze. Ochrana, které takováto zřízení poskytují vý

robcům v zajištění pevných přiměřených cen, musí býti ovšem zajištěna loyálním 

zachováváním výrobních i obchodních omezení dřívější volnosti zemědělců, bez 

jichž řádné součinnosti jakákoliv úprava tohoto druhu~a cílů by byla hezúspěšnou. 
Dobře působícím příkladem usměrnění podnikání je i úprava státního vlivu na 

věci peněžní, na činnost poradního sboru peněžnictví, jež vedla cestou autonomní 

již r. 1933 k stanovení přiměřených sazeb úrokových a zavedení také řádných 
forem při získávání vkladů a k ustálení dobrých mravů v soutěži peněžnictví vůbec. 
Idea, aby veřejná moc doplnila pro zavedení lepšího pořádku, úspornosti, upevnění 
kalkulační base pro výrobu i odbyt donucovacími prostředky nedostávající se do

hody účastníků v tom kterém odvětví, činí v poslední době pokroky i v samém 

průmyslu. 
V žádné z těchto soustav nejde o to, ahy vstoupil stát do podnikatelského risika; 

bylo by značným zdokonalením podohných úprav, kdyby na odpovědné orgány 

úprav za dozoru státního hyla přenesena pravomoc širší, na pře i pravomoc stano

viti ceny a podmínky výroby i prodeje; činnost těchto orgánů, zvyšujíc tak jejich 

odpovědnost, nahyla by tím větší pružnosti, odhorné neodvislosti i účelnosti. 
V řádech demokracie politické pronikají nutné reformy hospodářské sice ohtížněji, 
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ale zato hezpečn.ěji, jsouce ve stálém a hezprostředním kontaktu s ohyvatelstvem 

pod vlivem jeho přání, kritiky a stížností. Demokracii dlužno překonati OVšem ne~ 
hezpečí hezduché schematičnosti, nedostatku iniciativy, strachu před odpověd.;. 
ností i někde sklonu k podkupnosti. Ani demokracie neohejde se proto hez osoh •. 
no stí vůdčích, naopak má jich potřehu ještě větší, poněvadž je _ a československá 
ještě vyšší měrou - náročnější a živěji reaguje na hospodářské činy a jich účinky 
než režim autority a vyžaduje proto stálé neumdlévající hdělosti vedoucích. 

V naší dohě za spoustou nejrůznějších forem podnikání, orgánů veřejných i polo

veřejných jako hy národ zúředničtěl, jako hy se nám ztratil opravdový podnikatel, 

to jest odpovědná osoha, jež upravuje spolupráci všech tří činitelů výrohních, půdy, 
kapitálu a práce, a nese toho výhody i ztráty. V dohě klesající příležitosti k práci 

a zmenšujících se výnosů práce i kapitálu říditi osud podniku není jen právo a po

vinnost podnikatele, ale i věcí dodavatelů, odhěratelů i zaměstnaných, vždyť 
i o jejich osud jde a často napřed. I dělník i úředník zaměstnaný v závodě i rolník. 

dodavatel i konsument odhěratel má k podniku svá práva i povinnosti; s osudem 

podniku hraje se o osud každého z nich. K takovéto spolupráci a podnikání v tomto 

smyslu je potřehí ve/dle střízlivých propočtů potřeh a hdělosti i schopnost ohětí, a 

především mravně silných, neporušitelných osohností ve všech třídách. Že právě 
v základech krise hospodářské jde o krisi mravní, proto je tak ohtížná cesta 
k lepšímu zítřku. 

Nehoť překonati československé oh tíže hospodářské nelze hez jasného, politickou, 

třídní i národnostní vášní nezkaleného poznání, že j~me všichni na sehe odkázáni, 

zemědělec, dělník, živnostník, úředník, průmyslník, jeden každý závislý od zrovno

právněné spolupráce druhého svými důchody, možnostmi hmotného i kulturního 
růstu vnitřního i hezpečností a připraveností proti nehezpečÍm zevnějším. 
Tento vyššÍ smysl usilování československého v řádu hospodářském vyjádřil pre

sident Masaryk r. 1907: "Uznávám různost hospodářských tříd a vrstev, ale ne

kážu mezi nimi hoj nesmiřitelný, nýhrž chtěl hych pracovati k organisaci jejich 

práce v prospěch celku národního i lidského. .. J estližese v nás to české svědomí 
skutečně prohudí, pak hudeme nejen milovat hližního, nýhrž láska k hližnímu se 

uskuteční sociálními zákony. Budeme usilovat k tomu, ahychom nuzných a chu

dých neměli." Na mravní základ hmotné ohrody hospodářské nedlouho před svou 

smrtí poukazuje Švehla: "Dhejte, ahy vůdcové měli na pravém místě _ srdce, svě
domí a rozum. Divíte se, že v dohě hospodářsky tak svízelné dávám na prvé místo 

srdce, snad se Vám to zdá příliš citovým. O ne - rozvážil jsem dohře, že právě 
v dohě těžké jest třeha, ahy vedoucí člověk měl srdce na pravém místě, ahy dovedl 

hřejivým citem prohuditi lidské svědomí k plné odpovědnosti a dal zároveň ušlech

tilý podnět ku práci a činům pro lid, hospodářskými poměry zkrušený." Jako hy 

z těchto projevů přes hranice staletí i národů nám znělo Pascalovo: "Le creur a son 
ordre - Srdce má svůj řád" - i v hospodářství. 

.. drohného a středního majetku pozemkového, živ~ 
Opírajíc se o širokou zakladnu v v ., kl'd y'm postupem na demokratické, po-

.. o o lového a umoznu]lc I n I h 
nostenskeho I prumys . , , h d'v ke'" ll'dovlády ve všech oh astec 

1 .. dl'" omkam ospo ars litické základně pozvo ne a SI pl' . v k I k' hospodářská politika 
.. ěřuJe ces os ovens a hospodářského života ve statu, sm d 1 .1·' c o dohro vlastní, také sou-

o v, 'I . d divce pozve a a, USl UJI 
k tomu, ahy tvurCl Sl a Je no "V' h t I tva tvoří vnitřní trh hospo-

v 'kl d pro VyZIVU o yva es .. časně dohro celku; ac za a nu Č 1 k" CV·tou dosti podstatnou částI 
dk'.. ' t tát eskos ovens y ul' I , d '''sky' přeceJ'en o azan]es s vtv'm tu s menším 

ar , 'V" hledá proto tu s ve Sl , 

výživy obyvatelstva na trh zahrhanlcnl ~dvI ke' a průmyslové, jako hlavních od-
'h .. ' o vy"ro y zeme es ... úspěchem rovnova u zajmu ... h k". ' a účelné spolupraCl na 

v· d v • olání čmne oso y usporne v větví výroby, pn rzu]e v pov ., . v. zvy"šené úsilí ducha i ruky kaz. 
.. k db t tků doma 1 v Clzme, v , 

zlepšení podmme o ytu s a 'k ale i osudovým urcemm 
.. h v • t tedy nejen zna em, .. 

dého československeho o cana les v h h telstvo dané hospodářske 
d'v '. této pro vsec no o yva československého hospo arstvl, z d v dpovědného národa česko-

o .. k d ucího a za osu y zeme o . .. 
základny vyrusta pa u ve o '.. v hny účastníky spravedhvem 

v, eodvIslem a pro vsec v 

slovenského jeho snazem po n, . k vd" ohčanu neJ' en možnost hospodár= 
PV k' , v má davatI az emu 

řádu hospodars em, ]enz . k' . hdvlou hezpečnou připravenost 
. k I 'h o stu ale 1 s ytatl e , ,. 

ského, mravního 1 u turm o ru, v'd ." 'lou ]'ež od staletí do staletl, 
' b "'. h hnou a pora _a]ICI Sl , 

Pro dohy pokoje I ne ezpeCl, y P d ha' zel SPo]'u]'e ve vyšší řád 
.. d' , 'ž život naro a proc , Přes různé duchovm prou y, JImI .. v 'h h .. da JO est vždy živý cit ná-

v .. I v ní hospodarske o ytu naro , 
toto úsilí za udrzem a z epse .. d . ho hospodářských cestách 

..,., d I t y" soudce naro a v Je 
rodní - vlastm SIla I nepo pan v L, F. DVOŘÁK 
za národním i lidským ideálem človekao 

V" v I obchodu v Čechách v 4 1789 - Zikmund Winter: DeJmy remese a Y M Vik-
PRAMENY: Josef Pekař: Ceské kata.stry 1(65d- 1 J V' Šimák: Český průmysl a obchod v XVL.;e~up'Y-hl d děJ 'in 

I' Zikmund Wmter vy a . . H J" Yk 1874) _ K. KroJ ta. re e ;o~~:~: ~::h:;~ ~vt;~áVíChh zeměMčesrkaévkeY nihy ~;:~~rja~l~;n~l~:~nsko x:e~o~eu~~rSkébhOrllif~uk~::!::Víl::siéhO 
'h Cechác a na 1 O':J' 1757 Klier' prava e . 

:::l6::[~~:;:.: ~:~:;~;~;~~;t:~~~~i};;i~:::: ~!;.i~hČ~;o~'; ~~~;~~1,Č;~!~ 
Stručný násti~l ~~:i~:~~~~::~:é=: ~e;:i:tví XVI. věku. Pocta ~n;áčk07~h~~~~~;;ějiny 'svépo~ocných 
~~~! :z~:; českJ z ~oku 15218. ČC,as~pi; pr:n;~~i~~p:~~~;a-=9;~~~;: Cechy ~o ~.ílé hoře. -DPe~:~I~~rl:~~: 

'1 žen česk 'ch 1891. - Deset et es os ov . haftliche Aufsatze aus Bohmen. _ r. 

:~á;:"oh dě~;;; '"ký,h. ok o Al", ~o~::;::t~;~~Staa~~~"k, Z,ruěd'hká ~i" ",; w;;~:::i Ú~~;~: ::;?;:; 
dělstvÍ, - eskoslo;;SJ a ~:~~nílek: O naší pozemkové refor~ě; 19~1~ skos~:~en:ké republil-.y 1934. _ Bráf: 
dářstvlm 1932. - . . E R . h' Základy organisace zemedelstVl ce K E rv. Národní hospodářství 
kolonisace. 1935. - Ing. . e~c. G b . P °m slová politika. - Dr. . ng LS.y., D K En liš' 
Národohospodářské potřeby č~ské. db trk: e~ D:

u l. Engliš: Theorie státního hosp'~dáNrstvI't -v k rp'Iá~ovit!m~ 
D K E liš' O nOUZI v na y. . Y , l' 1920 _ Verunac: a ces e 19:~. --:: r:hos' o;&st~í 1935. - Dr. A. Rašín: Můj :fina~clll p an Veru~áč' Racionalisace, vědecká organisace 

~,:;::~;:tvfo~;9itklUZ!~:k~;ta:~~I~1.;O;t,::;' ~~·o D~b;"b'J:;:!::::~;~:;'::~::;:v'i:~~~ft. 
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. L d ť des races blanc es, ans. E h "podárska knse po unaJs y 
Henri DecugLs: e es m pS' I _ Dr A. Baseh: Reagrarisace vropy a o; K . Hospodářské styky 
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hospodarskou. - ng. un,~ k' ľ'k 1934 č.35.-Národohospodars yo zor 
světového obchodu. Hospodars a po Itl a , , 
politika. 
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Mezinárodl!-Í hospodářská politika 
republiky Ceskoslovenské ~ '"I 

Mezinárodní hospodářskou' politikou rozumím ~ 
mezistátními a mezinárod'" 1 o e upravu hospodářských poměrů 

Y' ' mml sm ouvaml a dohodami V ,. Y d" 
pnrozeně ohchodní politika V yo ,,, I . prve ra e sem spadá 

. SlI'SIm s ova smyslu m v v k 
chny mezinárodní dohod h d oz no sem vsa počítati i vše-

y v o oru opravní politik (V I 'V, 
poštovní, telegrafní a telefonn') h '" y ze ezmcm, vodní, letecké, 
ok 1 , v o oru sOClalní politiky v h fl v,. 

tl Y (smlouvy o dvoJ'ím zd v,. d h d" , o oru nancm poli-anem, o o y vlad a n" d" h h k 
o spolupráci cedulovy' ch hank a p d) h aro mc an o úpravě platů, 

o ., v o oru zemědvI k' o I" 
(pokusy o mezinárodní úpravu výrohy dh ". ~ s e a prumys ove politiky 
lových výrohků za spolupůsohení vláda o Sytlu ~rclt~ch zemědělských i průmys-

.. d" a po ecnostl o nar~ vmch průmyslových dohod atd.). mezi-

SteJne sem spadají mezinárodní úmluv o ochl' v o 

o úpravě určitých právních ohorů ! .. ,,' ane prumyslového vlastnictví, 
kové právo, úmluvy o pra'vn' , ~ouvdlsIClch s hospodářstvím (směnečné a še-

l pomocI at ) Kd V t v k často spíše jen o formáln" t h ' k . ~ ez o vsa v ostatních ohorech jde 
I a ec mc ou stranku prohlém h' h h 

litika meritorně do hospod'" v k" h k o '" u, zasa UJ e o c odní po~ ars yc sty u mezmarodních o v ,.. v , • 

na celou strukturu a hospod" v k'" , ., . a muze mltl zacaste vbv 
ars y vyvoJ J ednothv" h .. o p 

hledu mezinárodní hospod'" k~ I" 'k yc statu. roto se ve svém přem 

ars e po Itl y česk I k' 
ohchodní, jak je dána aut p'.. os ~vens e omezíme jen na politiku 

onomnlmI zasahy statu i mezinárodními smlouvami. 

přizpůsohiti se poměrům změněným do základu. Měl-li dříve náš průmysl velký 

vnitřní trh 8 50 miliony ohyvatel k disposici, má nyní k disposici jen omezený 

vnitřní trh se 14 miliony ohyvatel; co hylo dříve chráněným vnitřním odbytištěm, 
stalo se cizinou, v níž bylo nutno překonávati celní a dovozní překážky a zápasiti 

jako rovný s rovným se soutěží jiných států. 
Mezinárodní ohchod byl v první době velmi těžký. Evropa byla válkou hospodář-

vyčerpána, panoval nedostatek surovin i hotového zboží, skorem všude byl ome

zován dovoz hotových výrobků i vývoz surovin a polotovaru a doprava byla roz

vrácena. Výroba trpěla vázaností, zděděnou z doby války a neustáleností poměrů 
hospodářských i sociálních. N eustálenost měny v tuzemsku i v cizině přinášela 
nová nezvyklá risika. Pokles měny byl sice dočasným podněcovatelem vývozu, 

výhody jeho však byly jen zdánlivé a přechodné. Mezinárodní obchod byl vázán 

dovozními i vývozními zákazy a devisovými předpisy na všech stranách. Konso

lidace hospodářských poměrů pokračovala pomalu. 
Za této situace nestačila k ochraně našeho hospodářství normální ochrana celního 

bylo nutno, stejně jako v jiných státech po válce, sáhnouti k omezování a 

regulování dovozu a vývozu. Funkce tato byla svěřena vývozní a dovozní komisi, 

zřízené nař. min. obchodu ze dne 22. listopadu 1918, č.43 Sb. z. a n.,jejíž kompe

tence byla pak roztříštěna na dovozní a vývozní syndikáty, zřízené nař. z 26. 

února 1919, č. 100 Sb. z. a n., aby pak byla soustředěna zase v komisi pro zahra-
obchod, zřízené nař. ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z. a n. (současně se 

zrušením devisové ústředny), jež vstoupila v činnost 26. dubna 1920. Systém po

volovacího :řízení zůstal stejný, totiž všeobecný zákaz dovozu a vývozu, z něhož 
výjimky byly připuštěny jen zvláštním povolením nebo ohláškou. Vedle komise 

působil kontrolní a kompensační úřad, zřízený nař. ze dne 2. dubna 1919, č. 171 

Sb. z. a n., jehož funkcí bylo spolupůsobení při ujednávání a provádění kompen
sačních a obchodních smluv mezinárodních, evidence a kontrola kompensačních 
obchodů a kontrola vývozních a dovozních syndikátů. Komise pro zahraniční ob

chod byla nahrazena úřadem pro zahraniční ohchod, zřízeným zák. ze dne 24. 

června 1920 č. 418 Sb. z. a n. Cílem úřadu pro zahraniční obchod bylo v prvé řadě 
upevnění a soustředění kompetence v kontrole vývozu a dovozu. 
Energii ministra dra Hotovce, pověřeného správou úřadu pro zahraniční obchod, 

podařilo se uvésti pevný systém v kontrolu dovozu a vývozu, položiti základy 

naší obchodní politiky v prvních obchodních smlouvách a připraviti také mate

riál revisi celního tarifu. Úřad pro zahraniční obchod byl zrušen zákonem 

z 19. ledna 1922, č. 25 Sb. z. a n. a jeho kompetenci převzalo ministerstvo obchodu. 
tarif převzala Československá republika po převratu ze starého mocnářství. 

Byl to tarif z 13. února 1906, jenž jest dosud podkladem našeho dnešního tarifu, 

ač svou zastaralou systematikou změněným hospodářským a územním poměrům 
ani pokroku techniky nevyhovuje. 

! i 
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Platnost tohoto tarifu, k němuž hyly již za války zavedeny autonomní přirážky 
~ , 

pro československé území hyla potvrzena zákonem o celním území a vybírání cla 

z 20. února 1919, č. 97 Sh. z. a n. Nařízením z 12. května 1919, č. 379 Sb. z. a n. 

hyl autonomní celní tarif upraven jako samostatný tarif československý s odstup

ňováním sazeh ve třech sloupcích, z nichž v prvním hyl o cIo splatné ve francouz

ských francích, v druhém s přirážkou a v třetím hez přirážky. Nařízením ze dne 

26. duhna 1920, č. 291 Sh. z. a n. a ze 6. listopadu 1920, č. 610 hyly místo tohoto 

rozčlenění zavedeny příplatky celní, odstupňované podle tří sloupců tarifu. N am 

řízením z 21. května 1921, č. 193 Sh. z. a n. hyly zavedeny místo příplatků celní 

koeficienty k jednotlivým položkám, jichž poslední úprava z 19. 12. 1921 č. 460 
s podstatným zvýšením jednotlivých koeficientů zůstala v platnosti jako auto

nomní tarif, který pak postupně hyl j~n v určitých partiích neh v určitých polož
kách částečně revidován. 

Pro ohchodně smluvní politiku ohsahovaly jisté předpoklady mírové smlouvy 

saintgermainská a trianonská, jakož i naše smlouva saintgermainská s čelnými 

mocnostmi spojenými i sdruženými z 10. září 1919. Smlouvami těmito hyli jsme 

vázáni na dohu 5 let poskytnouti spojeneckým státům všechny výhody, jež hy

chom dali hývalým nepřátelům, a na stejnou dohu hyla nám dána možnost do

hodnouti se s Rakouskem a Maďarskem o vzájemném celním režimu prefe.renč~ 
ním, kteréžto výhody však vůhec s naší strany nehylo použito. 

První československé ohchodní smlouvy hyly smlouvy většinou kompensační, jak 

to odpovídalo poměrům v první dohě po válce. Jimi se zajišťovala vzájemná vý

měna neh vzájemné povolení dovozu a vývozu určitého zhoží v určitých kvan

tech. Tyto smlouvy hyly uzavřeny hlavně s nejhližšími státy Rakouskem, Mad'ar

skem, Polskem, Jugoslavií, Rumunskem, Bulharskem a !taliL První normální 

ohchodní smlouvy hyly uzavřeny s Jugoslavií 9. září 1919 a Švýcarskem 6. hřezna 
1920 ještě na podkladě předválečného smluvního režimu rakousko-uherského. 

Smlouva s Jugoslavií hyla zaměněna novou smlouvou z lB. října 1920 a celní část 

smlouvy švýcarské pozhyla 5. července 1921 platnosti švýcarskou výpovědí. 

Vedle toho hyly uzavřeny v letech 1921-1922 jen všeobecné smlouvy na podkladě 

nejvyšších výhod s naší strany, doplněné podle potřeby dohodami o úpravě do

vozu a vývozu s Německem, Francií, Rumunskem, !talií, Rakouskem, Španěl

skem, Lotyšskem, Portugalskem a prozatímní smlouvy s Ruskem a Ukrajinou. 

Rychlé provisorní uvádění v platnost nových obchodních smluv umožňoval zmoc

ňovací zákon z 25. listopadu 1919, č. 637 Sb. z. a n., jenž hyl pak opětovně pro~ 
dlužován. 

V této periodě pokračovala pozvolná likvidace válečných následků v hospodář
ském životě. Koncem roku 1921 připravovalo se již u nás určité uvolnění ohchodu 

spolu se zvýšením celního tarifu. Také konferencenástupnických států v Porto= 

rose na podzim r. 1921 doporučovala rychlé uvolnění vzájemného obchodu těchto 

k t k v k uvolnění ob-
" v náhl'm poklesem mal' y, a ze _ 

států. vývoj tento hyl prerusen. Y ", , lru'ch koefficientů. Také janovska 
v h I edeno Jen zvysem ce ,. 

chodu nedoslo a Y o prov I v ,. ohchodu rozumnou celm a 
'v 1922' ež usilovala o uvo nenl , , 

konference na Jare :r , ] ,vv, h ~h d končila jen nezávaznýmI dopo-
sniluvní politiku na podkladě neJ~YsslC k

VY ~ ; ,." mluvy o zjednodušení celních 
,.' ." ch podnětů došlo J en k us utecnem u 

ručenlIn.1 a z JeJI 
formalit ze dne 3. listopadu 1923. 

, v ,. ,. o řerušen násilně rychlým vzestupem ko-
V roce 1922 hyl náš hospodarsky vyvol Pd fl v ,. k o ,. která způsohila těžké ztráty 

h dkou i vleklou e acm nSI, 
runy a vzniklou II to o pru ,. , dd"l'l revisi celního tarifu i uvol-

d .. v ,. t" senI vyvozU a o a 1 a 
v průmyslu i ohcho u, vazne o re v . v h dnotě stoupla, ale při sou· 

o t m koruny pomerne v o 
dovozu. Cla SICe vzes upe v hVh deflační krise pro-

" " h' h 'kladů nehylo mozno e em v 

časném stoupnutI vyr,O m~ o na k" b 10 rozhodnuto snižovati cla jen postupne 
vésti jejich autonomm reVISI, ta ze Y 

v ohchodních smlouvách. vl" l'tice a uzavřeny další obchod-
y" hchodne sm uvm po 1 . 

Po deflaci hylo pokracovano v o v • V'O h 'hod. snahou naší obchodní poh-
v h fl odklade ne]vysslc vy , o 

ní smlouvy vseo ecne na p v' h b h d 'ch smluv takahyvevšechdu-I v,v'ť'ť naslC o com , 
tiky hylo co možná rych e rozsHl I Sl v.' "'m ste]'ne' nakládání J' ako státy 

Vl "vt " o pnne]menSl 
ležitějších trzích náš vý: oz me za]ls ;~3-1924 k uzavření prvních celně tarifních 
soutěžící. Vedle toho doslo v letech 1 P I k Smlouvy tyto tvoří důležitý mez-

.,. I r' R kouskem a o sem. ,y 
smluv s Francu, ta ll, a v' 'hl' I vní tarif se značným smze-

,. r' ytvonly rozsa Y sm u 
ník v naší ohchodm po ItlCe a v v,. k I hraničního obchodu. N evýho-

d t "m uvolnerum ontro y za ,. 
ním cel, spolu s po sta ny v dkl dě starého smluvního,celmho 

1 t hyly uzavreny na po a 
dou hylo, že sm ouvy ty o v' h d"v ky"m potřehám nevyhovoval; 

, v ' k "V d o plně naSlm ospo ars v ' 

tarifu, )enz,]a ]lZ uve en , ; ~ ty'kaly států s nimiž jsme meh po-
l k" v prvnl upravy se , 

jistou nevýhodou by o ta e, ze v ... 'hrv'o s velkým vzájemným ohcho-
v v "fl ohchodní styk, kdezto staty ne] lZSI merne menSl 

dem přišly na řa,du později. v I k' trany uplatňována doložka nej-
1 ' h h la s ceskos ovens e s 

Ve všech těchto sm ouvac y 'Cv k 1 ko v některy' ch státech na 
ľ' narazIlo es os ovens 

vyšších výhod. V této po ltlce F" ' v ve svy'" ch nových poválečných 
... v I ťl ]' ména o ranCll, ) ez 

systém odchylny, coz palo ze ,vv; h 'hod (s cely'm minimálním ta-
I' '1 ě ne]vysslc vy 

smlouvách neposkytova a lntegra n, vet' položky pro něž se snažila 
" v 1 to v'hody ] en na urCI e , , " 

rifem), nyhrz omezova a ty y""h k o v veliky'm procentmm slevam 
d 'f mmalm o ruzne 

koncese odstupňovat o tan u ml '.c 'lním Na podobné výhrady 
, '{ 'nimálním a taru.em genera . ... 

z rozdílu meZI tan em ml .. v v I .. politika v první dohě take ve 
.. d . "'Uch vy'hod narazela nase sm uvm ze zasa y ne]vyssl " 

Španělsku, zčásti i ve Finskuva v Be:gll'
d 

h V dle potřeby různé částečné úpravy 
,. 'f h I provádeny v teto o e po v Vl k' h V celmm tan u y Y y v k o stávala otázka zemede s yc 

, , h I v k Otevrenou vsa zu 
a změny u jednothvyc po oze . 0f h I .::tanovena vzhledem k převláda-

l P vo první úpravě našeho celního tan u ya.., 
ce, n 377 

, , , 



378 

jící potřehě dovozu nízká cla neho dokonce hezcelnost na potraviny a suroviny, 

což platilo v prvé řadě pro produkty zemědělské. Stav tento nehyl trvale udrži

telný a hyl také překážkou rozumné ohchodní politiky vůči agrárním státům, ne .. 

hledě ani k vnitřním oh tížím, jež se projevovaly zejména při prodlužování zmoc

ňovacího zákona. Teprve v roce 1925 vládním nařízením ze 4. června č. 111 došlo 

k ohnovení starých autonomních cel pro zemědělské výrohky s koeficientem 6, 

při čemž pro ohilí, mlýnské výrohky a vepřové sádlo hyla zavedena cla klouzavá, 
odstupňovaná podle ceny. 

Systém klouzavých cel se neosvědčil, t~kže již v roce 1926 zákonem z 22. června 

č. 109 došlo k nové úpravě zemědělských cel zavedením cel pevných se současným 

stanovením snížených cel pro státy smluvní a stanovením minimální hranice, pod 

niž cla smlouvami nesměla hýti snižována. K podpoře zemědělského vývozu za

vedeny zároveň dovozní listy; zákonem tímto prodlouženo současně ohchodně po

Htické zmocnění až do uzákonění nového celního tarifu a zmocněna vláda také 

k antidumpingovým opatřením, k nimž v praksi ovšem dosud nedošlo. 

Mimo některé drohnější změny celního tarifu nutno uvésti z této dohy zejména 

vydání nového celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sh. z. a n. s prová
děcím vládním nařízením z 13. prosince 1927, č. 168. 

V této se vyznačuje i v zahraničním ohchodu vzestupem konjunktury, 
trvajícím až do roku 1929, hyla podstatně rozšířena síť ohchodních smluv a s řadou 

států uzavřeny také celně tarifní smlouvy, jimiž hyl doplněn smluvní tarif česko
slovenský. 

V roce 1929 hyly v platnosti ohchodní smlouvy na základě nejvyšších výhod 

celkem s 22 státy, nepočítaje v to prozatímní úmluvu s Ruskem a Ukrajinou; 

celně tarifní smlouvy hyly uzavřeny s 10 státy. 

V této dohě zúčastnilo se Československo také všech důležitých mezinárodních 

jednání na poli ohchodně politickém, z nichž nejvýznamnější hyla velká mezi· 

národní hospodářská konference ženevská v roce 1927. Tato konference vyslovila 

se v ohoru ohchodní politiky, kde hylo hlavní těžiště jejích prací, pro větší svo

hodu ohchodu jako hlavní prostředek k zlepšení světové hospodářské situace, žá

dajíc odstranění zákazů a omezení dovozu i vývozu, zjednodušení celních tarifů, 

postupné snižování cel a uzavírání dlouhodohých ohchodních smluv na podkladě 

nejvyšších výhod. Usnesení konference ohsahuje ovšem jen zásady a doporučení, 

jež přímo nezavazují, jež však měly hýti podkladem dalších prací na mezinárod
ním foru. 

NejdůležitějšÍ z ohchodně politických problémů hyla otázka zrušení dovozních a 

vývozních zákazů a omezení, kde došlo po zvláštní konferenci v Ženevě k mezi
národní úmluvě 8. listopadu 1927 s dodatečnou úmluvou z ll. 7. 1928 a proto

kolem z 20. XII. 1929; pro nedostatečný počet ratifikací úmluva tato však ve vše

ohecnou platnost nevstoupila. 

v • "tě dvě zvláštní mezinárodní do-
V souvislosti s touto konvencí hyly uzavreny Jes 

" hody o vývozu koží a kostí. . .. 0tn'l a veterinářská opatření proti zví-
... .. ,,' zákazy SOUVISI sanl vv' 

S dovozmml a vyvozm
ml 

.. H d' v k'" 'bor Společnosti národů poveril stu-
.. tl O y"'m nákazam. ospo ars y vy 'o , ml 

řeClm a ros lnn . .. 1 o • v vypracoval návrh tn u uv. 
, kl'''' .. bkomltet zna cu Jenz 

diem těchto otaze zv astm su 1 .. h of' • pověřen byl rovněž zvláštní sub-
o ". dodušení ce mc tarI u 

Otázkou s]ednocem a Zle nI" h. dnotné celní nomenklatury; návrh 
o kt .. vypracova navr Je . d 

komitét expertu, ery . o. V. .. k· předmětem ještě dalších]e ft 

tento byl rozeslán vládám a Je]Ich pnpomm y]SOU 

nání subkomitétu. " o d Vl k zvláštní konferenci roku 1928, jež vy
V oboru hospodářských sta~ls:Ik ~s ~ ml hospodářských statistikách ze 
pracovala a uzavřela mezlnarodm u uvu o 

XII. 1928. v.. .. k kl'" dání s cizinci. I v tomto oboru 
b h d .. h mluv tvon otaz a na a 

Důležitý ohor o c o mc s 1929 J" ež se z aby'" vala připraveným 
.... o.. d" konference v roce , v v 

došlo k svolam meZlnaro m Vl k "tO 'mu vy" sledku. - Konecne 
.. níž však nedos o pOSI lvm 

návrhem umluvy, na . ' .. .. "hu bilaterálních úmluv. 
"h d v ft k vypracovam navr 

i v oboru dVOJI o z anem ml" l'tOky se z aby" val mimo to Hospo= 
1" b h dně s uvm po I I 

Celým komplexem ~e m ~ ~ c ~ o v okusil zejména o kodifikaci doložky nej-
d 'V ky~ vy'hor Spolecnostl narodu, Jenz se p 

ars k o .. h k" 
vyšších výhod a o přípravu dalších kole tlvmc a Clo 

o dou v ohchodní politice českosloven-
9 • v očítati s novou perlO 

Od roku 192 muzeme P 00" k k o která roste v následujícím roce 
h o op JIŽ nazna y nse, 

ské. V tomto roce o JeVU]1 se" "dvl" 1 pak J"iž také v průmyslu. Světo-
. ... rvé řade v zeme e stVl, a e 1 

1930, proJevuJlc se v po.. d' b hodě k omezování ohchodu c y, 
..v k' k . dIa v mezmaro mm o c 

vá hospodars a nse ve ..... d u kontrolou devis a clea-
kontrolou dovozu a vývozu, kontingentovamm ovoz, " 

ringovými dohoQami. dl k hám po intensivněj ší ochraně 
o dk .. okles cen ve Y sna 

Zemědělská knse a pru Y p . v.. h d' v tví tak zeJo ména i v ohchodní 
d k o ak ve vmtrnlm ospo ars , 

zemědělské pro u ce, a to J .. .. v vdvl ky"ch cel zákonem z 5. VI. 1930, 
1930 d Vl k nove uprave zeme e s 

Politice. Roku os o 1'" b'" U obilI' mouky mly'nských 
v· , vk k ce mm saz am , , 

č. 72, jímž byly zavedeny. pr:r .. az Y k a zákonem z 13. VI. 1930, Čo 85, jímž 
a zakázána chemlCka uprava mou Y: ... vkami se současným minimaliso-

'h .. 1 na dobytek a maso s pnraz , .. 
zavedena va ova ca.. 5 VI 1930. č. 73 byl nově upraven system 
váním nejd~le~itějš~ch sazeb. ~~k;-;~;3~, č.0154 ~praveno povinné semílání do
"dovozních hstu a zakonem z ": k'h bilí JOakož i míšení domácí mou· 

• V' v· ování ClZozems e o o , 
mácí pšemce a ZIta pn zprac V v 'k. byla vydána příslušná pro-
ky s moukou cizozemskou. Ke vsem temto za onum 

váděci nařízení. 0f v dV menších dřívějších revisí, ze-
K rozsáhlé revisi velké části celního tan u po ra e 
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jména vládním nařízením z 29. XII 1932 v 212 v června 1933 v 96 d pO, c. , doslo vládním nařízením z 10 
v 'p v ,Co ,vy anym na základě zmocňovacího zákon v • 

c. 95, Jlmz upravena hyla nově řada cel jak zemědVI kp h a z ~o cervna 1933, 
současným snížením nej důležitěJ' ších zem v d Vl k" h e s "yc ,:ak prumyslových se 

o v.o ml e e s yc a nekterych p~.o I' 
VUCI s uvním státům. Pro oh '1' d h k' ... umys ovych cel 

1 1, o yte a maso hyly u I p V' 

sazhy pro máslo a vepřové sádlo h I d v, praveny ce m pnrážky a 
y y o stupnovanypodI Čl' 

hoto vládního nařízení hyl zárove v k v v d v e ceny. ankem II. to-

fi
. o n onecne o stranen dosud I t" .. 

e CIentu a za celní sazhy pokud ne' "v •• k pany system ko-, JSou JIZ JIna stanoveny' edin .. Vp I 
noveny pro příště součiny z" kl d P h J ym CIS em, sta-

v .. a a mc sazeh a součinitelů P . d I'" 
delska cla stanoveny opět min' '1" h . 1'0 Je not lva země-lma m saz y smlouvami 'v' I ,. 
států nespravedlivě ztěžuJ'ících P' , h Č nesnlzlte ne. Pro dovoz ze 

p vzaJemny o chod s esk I k 
vIada k stanovení zvlásVtnl'ch v'" v k os ovens em zmocněna pruaze . 
Pro kontrolu dovozu ohilí a mlýnsk" ch v" hk o, Y' 
produktů zřízeny podle vla"d'h v: yro u Jakoz 1 dohytka a živočišných 

m o nanzení z 19 VII 1933 v 16 . 
úpravu odhytovy" ch pomev -ru. V "dVl o. , c. 8 Jako opatření pro 

~ zeme e ství zvI"Yt ' ďk' 
V roce 1934 došlo pak vlád ' Vp p as m syn 1 aty ohilní a živočišný. 

mm nanzenlm z 13. VII č 137 d I Y p 

vládním nařízením z 13 VII 1935 v 152 20 ., o ,op nenym o rok později 
• • ,Co a VII 1935 v 156 k 

ohchodu s ohilím J'ímž pov' VY Oh'l " . . , Co monopolní úpravě 
, erena I m společ t k ' k hraniční ohchod s ohilím I" kP' p nos, tera ontroluje také celý za-

P v a m yns ymI vyrohky. Snah d h P 

uprave proJ' evuJ'í se i v ohoru v' ""V.. d Y po po o ne monopolní 
p ZIVOClsne pro ukceo 

RostouCl neustálenost měnová a znehodnocen' v , • 

k těžkým poruchám platehn' h t k
O 

k 1 m~ny v JednotlIvých státech vedly 
IC s y u a nutnostI ze Pl p v, y 

koslovensku. Vládním n Vp .. 2 X Sl em menove ochrany i v Ces-
anzemm z . . 1931 č 152 h I 

nost vládní nařízení z 29. II 1924 v 46 ".. y o znovu uvedeno v plat-
v • , c. o omezem obchod d' , 

zrusené před krátkou doho Vp .. u s eVIsamI a valutami, 
u nanzemm z 28 XII 1928 v 10 

celá řada předpisŮ zost:řUJoíc'ch d' k o ,. ,Co 9. Na to hyla vydána 
, 1 eVISovoU ontroJu a vl P d' ,~ v, 

na 1932 č 7 hyl Vp , • ' a mm nanzením z 18. led-
,. a znzena u mImsterstva financí devi P k . 

věřena kontrolou zahraničn'h h h d ' sova omlse, která hyla po-
l o o C o u po strance d' , K zřízena se samostatny'm apa P

t 
dl eVIsove. omise tato byla 

ra em ve e povolov 'h Vp p' v 

provádělo dále ministerstvo h h d vk' aCl o I'lZenl, Jez v omezené míře 
o c o u, ac olIv hy hylo t vel " , , 

kontrolu s řízením povolo P 'k s aCl o SPOJItI devlsovou 
vaclm, J a o tomu hylo P h I 

Toto rozdělení řízení de' 'h v prvmc etech po převratu. 
vIsove o a povolovacíh k" I 

ježto zavedlo dvoJ'í kolej' v v ... vy , o u aza o se brzy nevýhodným, 
pro vecne temer stejnou ag d Y' v v 

mo, že i devisová kontrola 'e tak'" v v,. ,en u, prl cemz hrzy hylo zřej-
V krisi s úpadkem v' J, ~ soucasne nastroJem ohchodně politickým. 

yvozu uznava se nutnost d ,. 
16. VII. 1931 č 1210p d v h'

v 
po pory vyvozu. Zákonem ze dne 

'i • o pore za ramcního ohch d 'd Y 
, VP 

24. VIII. 1931 Č 158 d h "V v o usprova eClm nanzenímze dne 
,. zave eno ylo pOJlstení vy'vo ,. h" v. ... 

vozní úvěry do 600 'I KV . "'" zmc uveru a statní záruka za vý-
ml. c, J epz hramce byl ,. v , č. 70 o dalších 1000 mil' o K v VI'd ' v,. a zvysena zakonem ze dne 9. IV. 1935, 

IOnu c. a mm narlzením z d 4 VII 1934 v '" 

hyl exportní ústav . h v e ne. . ,c. 179 zrlzen 
, Je oz stanovy hyly hl'v I' . vy aseny vadním nařízením z 19. X. 

1934, č. 222 s doplňkem vl. nař. ze dne 14. XII. 1934, č. 252 a 255. Vlád. naříze
ním ze dne 26. IV. 1935, č. 100 stanoveny podmínky pro usnadnění přímého úvěru 
vývozcům u Národní banky. 
Zákonem ze 17. II. 1934, č. 25 hyla jako velmi důležité a dalekosáhlé krisové opa-

tření provedena devalvace koruny, totiž snížení jejího zlatého ohsahu o jednu šes

tinu, jejímž úkolem hylo přispěti k vyrovnání cenové hladiny v tuzemsku a v ci-

Zlne a také usnadniti vývoz. 
V obchodně-smluvní politice nové metody vedly k značnému zkomplikování; vedle 

celní ochrany byly ve všech státech znovu zaváděny neh rozšiřovány omezování 

dovozu, opatření měnová, úpravy platů do ciziny, kompensace a clearingy. Ob

chodně-politická opatření musí tudíž dbáti nejenom celní ochrany, nýhrž také 
všech těchto nových prostředků ohchodně-politických. Československá repuhlika 

proto v posledních letech vedle dalšího uzavírání ohchodních smluv všeohecných 
i celně tarifních musila se s jednotlivými státy dohodovati o úpravě dovozu, o do

vozních kontingentech, o úpravě platů a dohodách clearingových. Tyto dohody 

jsou zpravidla uzavírány na krátkou dobu a často měněny a doplňovány. 
Dnes má Československá repuhlika s cizími státy 23 všeobecných obchodních 

smluv na základě nejvyšších výhod, z nichž poslední jest nová ohchodní smlouva 

s SSSR z 25. března 1935. Vedle toho platí 12 celně tarifních smluv většího neb 

menšího rozsahu, z nichž nejdůležitější jsou ovšem ohchodní smlouvy se soused-

a nejhližšími státy. 
Přehlédneme-li krátce vývoj našeho ohchodně politického poměru k těmto stá-
tům, musíme hohužel u Rakouska konstatovati rostoucí odcizení. K všeohecné 

ohchodní smlouvě ze 4. V. 1921 byly uzavřeny v letech 1924-1926 tři celně ta

rifní dodatky, jež byly však již v roce 1926 Rakouskem vypovězeny a nahrazeny 
na užší basi celně tarifní dohodou z 21. července 1927. I tato dohoda hyla Ra
kouskem vypovězena a nahrazena novou z 22. VII. 1931, o jejíž revisi se právě jedná. 

S Maďarskem došlo k uzavření obchodní smlouvy teprve po uzákonění zeměděl
ských cel z roku 1926, a to provisorní smlouvou z 26. VIII. 1926 na podkladě nejvyš

ších výhod. Tato úmluva hyla nahrazena definitivní celně tarifní smlouvou z 31. V. 

1927, která hyla však s naší strany po zavedení nových zemědělských cel z roku 

1930 vypovězena k 15. prosinci 1930, takže nastal bezesmluvní stav ke škodě ohou 

zemí, jenž potrval až do nové ohchodní smlouvy ze 14. června 1935. S Německem, 
jedním z našich nejdůležitějších odběratelů, jsme uzavřeli všeobecnou hospodář-

dohodu 29. VI. 1920,jež hyla doplněna některými drobnými celně tarifními 

dohodami; k ujednání definitivní velké celně tarifní smlouvy, ač o ní bylo jednáno 

již od roku 1926, ještě nedošlo. S Jugoslavií hyla stará smlouva z 18, X. 1920, do

plněná dohodou o vínech, nahrazena novou obchodní smlouvou ze 14. XI. 1928, 

doplňovanou pozdějšími dodatky. Podohně s Rumunskem byla stará smlouva 
z23, IV. 1921 nahrazena smlouvou z 27.VI. 1930. Stará prozatímní ohchodní smlou-
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va s Bulharskem z 16. X.1925 hyla nahrazena definitivní smlouvou z 29.VIII. 1933 

Ohc~odní smlouva s Polskem z 23. IV. 1925 hyla doplněna několika dodatky, : 
povezena roku 1933 a po krátké provisorní úpravě nahrazena ohchodní Smlou"::u 
z 10. II. 1934. Všeohecná ohchodní smlouva s Francií ze 4 XI 1920 v ru/ V 1.,""' • 

• • , Z ol' ranCle 
ná~ ja~ j~ž uvedeno, nedala plnou klausuli nejvyšších výhod, nahrazena hyla 
celne tanfru smlouvou na podohném podkladě ze 17. VIII. 1923 s četnými dodatky; 
teprve ohchodní smlouva z 2.VII.1928 zajistila nám aspoň faktické nejvyšší v ~_ 
hody ve Francii a byla doplněna četnými drobnějšími úpravami. S Belgií byia 

uzavřena celně tarifní smlouva 28. XII. 1925 a doplněna pozdějšími dodatky. Ob

chodní smlouva s Italil z 23. III. 1921 byla doplněna velkou celně tarifní smlouvou 

z 1. 111.1924 a některými doplňky. Se Švýcarskem byla stará obchodní smlouva 

z 6.111.1920 omezenajenna část všeobecnou a nahrazena novou smlouvou z 16. II. 

1927 s několika dodatky. Se Španělskem měli jsme smlouvu z 18. XI. 1921, jež byla 

nahrazena novou úmluvou, odstraňující dřívější diferenciaci, z 16. resp. 29.VII.1925. 
Také s.Finskem máme menší celně tarifní smlouvu z 2. III. 1927. 

Všechny tyto všeobecné i celně tarifní smlouvy musily býti v posledních letech 

velmi často doplňovány, jak celně tadfními dodatky, tak hlavně dohodami o do
vozu, o kontingentech, o platové úpravě a o clearingu. 

Na poli mezinárodní úpravy Československo sleduje přirozeně s největším zájmem 

všechny další pokusy, ke kterým došlo od roku 1929 po ženevské konferenci. Bohu
žel mezinárodní akce, k nimž byl dán podnět Společností národů hospodářskou 
organisací, právě následkem krise ochromující mezinárodní obchod a mezinárodní 

hospodářské styky většinou uvázly. Na konferencích pro soustředěnou hospodář
skou akci v letech 1930-1931 došlo k uzavření obchodní úmluvy z 24. III. 1930 

o celním příměří s protokolem o programu dalších jednání; bohužel nebylo možno 

docíliti dohody o vstoupení úmluvy v platnost. Podobně kolektivní akce pro snižo
vání cel v jednotlivých oborech zůstala bez konkretního výsledku. 

V roce 1929 přinesl Briand do Společnosti národů ideu federativního svazku evrop

ských států. Francouzské memorandum z roku 1930 o organisování režimu evrop
ské federativní unie dalo sice podnět k zřízení komise pro studium evropské unie., 

jež v následujících letech se zabývala různými problémy hospodářské spolupráce 

evropské, zřídila různé výbory a dala podnět k speciálním konferencím zejména 
zemědělských států; bohužel i tyto práce v krisi uvázly. Přes to došlo v letech 

1931-1934 k opětovným návrhům na organisování hospodářské spolupráce ně
kterých států, zejména střední Evropy. Nemluvíme-li ani o návrhu na německo
rakouskou celní unii z roku 1931, můžeme zde jmenovati Tardieuův plán na hospo

dářské shlížení střední Evropy z r. 1932, stresskou konferenci a její doporučení 
z 1'. 1932, k níž došlo z podnětu lausannské konference reparační, a italské memo
randum z roku 1933. Československá vláda přirozeně s největším zájmem sledo

vala všechny tyto pokusy a podněty ve snaze obhájiti plně hospodářský zájem 

svého státu. V roce 1933 došlo k londýnské konferenci hospodářské a měnové, 
jejíž svolání bylo provázeno velikými nadějemi, jež všakpro známo~ růz~ost n~
zorů na měnovou stahilitu a zlatý standard se rozešla bez konkretruch vysledku. 

Československých zájmů týkají se také úmluvy mezi Italií, Rakouskem a Maďar-

skem z roku 1934. 
Ve všech mezinárodních hospodářských konferencích, počínaje Portorose a J ano-

vem až ke konferencím posledním~ stále se vrací otázka regionálních dohod mezi 

jednotlivými skupinami států a event. přípustnost zvláštních prefe.renč~ch vý: 

hod, jež tyto státy sobě navzájem poskytují. Při těchto návrzích Jde prll'ozex:e 

také a v prvé řadě o úpravu poměrů obchodně politických ve střední Evrope. 

Zmínil jsem se již o nevyužitých možnostech, které nám dávaly mírové smlouvy 

vůči Rakousku a Maďarsku. Konference v Portorose hyla prvním pokusem o spe

ciální režim nástupnických států bývalého Rakousko M Uherska, ovšem za účasti 
Italie. Pozdější konference janovská a ženevská omezovaly se jen na všeobecné 
zmínky o přípustnosti regionálních klausulí jako výjimky ze zásady nejvyšších vý

hod. Teprve v posledních letech krise vrací se myšlenka Střední Evropy v kon
kretnější formě, a to zejména v návrzích Francie a ltalie, v konferenci stresské 

a konečně i v římských ujednáních. Otázka hospodářské spolupráce ve střední 
Evropě daleko není ještě rozřešena. Československé republice podařilo se však 

místo širšího řešení Střední Evropy najíti konkretní užší řešení v organisaci hospo~ 
dářské spolupráce států malodohodových. Byla zde sice již dříve ve stálých sty

cích zahraničních ministrů malodohodových států možnost dohodovati se o hospo

dářských věcech. Nehylo však jednotného podkladu pro organisování vzájemné 

hospodářské spolupráce.Tento podklad hyl utvořen 16. II. 1933 organisačním pak

tem Malé dohody, jenž zřídil jednak stálou radu, skládající se z ministrů zahranič
ních věcí, a sekretariát Stálé rady Malé dohody, jednak Hospodářskou radu států 
malodohodových jako orgán pomocný a poradní. Téhož roku hyl v prvním zase

dání Stálé rady ujednán statut Hospodářské rady a program příštích prací. Hos

podářská rada zasedá nejméně třikrát do roka; její úlohou jest organisovati a vy

budovati hospodářskou spolupráci nejen na poli vzájemné výměny zboží, nýhrž 

ve všech oborech hospodářské práce a hospodářských styků. 

Stručný přehled naší obchodní politiky jest záhodno doplniti přehledem o vývoji 

našeho zahraničního obchodu v letech 1920-1934. Celkové cifry dovozu a vývozu 

ve speciálním obchodu, zahrnujícím jak obchod ve volném oběhu, tak i zušlech

ťovací a správkový styk, podává nám tabulka na str. 140. 
Celkový obraz vývoje se mnoho nezmění, odečteme-li od speciálního obchodu 

obchod s drahými kory a mincemi, takže dostaneme čistý ohchod se zbožím. Také 
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~voj volného ohěhu zhoží (po odečtení zušlechťovac' ,. 
Jde celkem s malými úchylkami steJ'no l' " mo a spravkového styku) 
K -- ". U mno 

spravnemu srovnání jednotlivých let mu il' h h v 

J. d t v S I yc om vsechna dat v ". 
e no nou menovou hodnotu což Stát ,,,. V d " a prevest na 

v. , ,nI ura statIstIcký tak" ". h 
cmI; to platí zejména o prvních let h'l e ve svyc přehledech 
k ec po va ce a o po Id' d h v 

-našemu účelu stačí, jsme-li si této h h ,. ". ~ ~ nI o e po devalvaci; 

Rok 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

I 
Dovoz 

23,912.315 
23,685.366 
13,477.619 
10,820.892 
15,354.703 
17,613.111 
15,276.671 
17,961.632 
19,207.903 
19,937.853 
15,714.503 
11,300.535 
8,157.914 
6,125.196 
6,391.566 

c y y v srovnavam Jednotlivých let vědomi. 

VÝVoz 

v tisících Kč 

23,514.619 
29,457.993 
19,632.369 
13,913.332 
17,035.375 
13,821.118 
17,856.559 
20,135.433 
21,224.211 
20,498.869 
17,473.732 
13,149.393 
7,391.890 
5,923.023 
7,287.549 

Bilance akt~vní (+) 
paSIvní (-) 

+ 4,602.304 
+ 5,772.632 
+ 6,155.250 
+ 3,032.440 
+ 1,180.672 
+ 1,203.007 
+ 2,579.388 
+ 2,173.806 
+ 2,016.308 
+ 511.011 
+ 1,759.229 
+ 1,348.858 

766.024 
202.173 

+ 895;983 

Ze statistických dat speciálního ohchodu vidím v v 

ohchodu dosáhl svého vrcholu 1 t h 1928 e, ze ohrat naseho zahraničního 
v e ec -1929 kd - lk ". 

40 a % miliardy Kč Od t" d h ,.. ,y ce ovy ohrat činí skoro 
. e o y s VyvoJem v -- k . 

roku 1933, v němž celkovy'" h h'v , svetove nse nastává klesání až do 
o rat za ramcmho ohchod kl I 

kem 1929 na pouhy'ch 29.7°/. ",. '" u po es ve srovnání s ro-
/0' pn tom vyvoz pokl I' v v il V" 

v roce 1933 činí ve srovnání s rokem 1928 kd h e~ Jeste ~ n~~: než dovoz, takže 
Bilance našeho zahraničního oh h d h' I Y yl vyvoz neJvysSI, pouhých 27·6%. 
v r. 1929 aktivum klesá (oh h d

C 
o Ul :: a až do roku 1928 velmi silně aktivní, 

. c o ve vo nem ohěhu' d k ., 
sledujících 2 letech opvt v v Je o once pasIvnI), ahy v ná-

e znacne vzrostlo. Se zesíle'" h d' v " • 

v roce 1932 a 1933 ná V h 'V __ h- mm ospo arske krIse jest však 
s za ramcm o chod ve speci'l' h 

hu pasivní. V roce 1934 t 1 v h v , a mm o chodu i ve volném ohě-
nas a , tre aze zahm n lk ". 

chodu zejména stoupnut' , . eve y, vzestup zahraničního oh-
v , lm vyvozu, Jenž potr I 

meslCů 1935 v. il d . " - va v roce 1935. Za prvních 10 
cm ovoz v ÍlSIClCh Kč 5 189 155 ( 

1934), vývoz pak 6,433.017 (o 589 4;6 ví~e ~ 1:.424 méně než za stejnou dohu 
se zhožím klesl dovoz o 10 558 ",' nez pred rokem); v čistém ohchodu 
Zkoumá r . a vyvoz stouplo 60.623 tis. Kč. -

me- I strukturu našeho zahraničníh h 
podklad jen léta normál "h ".. o o chodu, musíme ovšem hráti za 

m o vyvoJe, prakticky tedy do roku 1929 neho 1930. kd 
384 - , y 

se projevuje v zahraničním ohchodě první vážný náraz světové krise, kdežto v le

tech následujících můžeme konstatovati už jen úpadek zahraničního ohchodu, 

aniž bychom mohli z něho usuzovati definitivně na budoucí vývoj. Poslední rok 

ukazuje, že snad již možno doufati ve vzestup, ovšem vzestup pomalý a velmi 

obtížný. 
Srovnáváme-li dovoz a vývoz podle rozdělení na suroviny, polotovary a hotové 

výrobky vůhec, vidíme i zde, že v dovozu podíl surovin se pohyhuje mezi 59·29% 
v roce 1924 a 55·3 vroce 1929, načež klesá následkem krise až pod 50%. Ve vý

vozu pak největší podíl mají hotové výrohky, jejichž účast stoupá z 65-9% v roce 

1924 na 70·5% v roce 1931, načež klesá do roku 1934 na 61·5%. Podohný ohraz 

nám dá i srovnání podle skupin mezinárodního hruselského názvoslovÍ. 

Studujeme-li podíl zemědělství a průmyslu na zahraničním ohchodu, vidíme, že 

v dovozu klesá podíl výrohků zemědělských a ryhářských s 45-8% v roce 1924 
na 32·7% v roce 1934 a udržuje se celkem bez velkých změn kolem 50% podíl vý

rohků průmyslových. Ve vývozu opět mají naprostou převahu výrobky průmyslo

vé, jichž podíl stoupá z 82·5% v roce 1924 až na 88·9% v roce 1930, načež opět 
klesá. Bilance v)~rohků zemědělských a rybářských jest silně pasivní, pasivum 

však podstatně klesá. Bilance u výrohků lesnických a hornických kolísá mezi ak

tivem a pasivem, pouze výrobky průmyslové vykazují stále silné aktivum. vývoz 

výrobků průmyslových je tudíž nejhlavnějším sloupem našeho zahraničního 

obchodu a rozhoduje o rovnováze naší ohchodní hilance a tím také o rovnováze 

hilance platební. 

Tuto letmou analysu můžeme doplniti rozhorem našeho zahraničního obchodu 

v jeho hlavních směrech podle zemí. 

Vezmeme-li opět za základ poslední rok dohré konjunktury 1929, vidíme předem 

toto rozdělení našeho zahraničního obchodu podle kontinentů: 

Rok 1929 (v milionech Kč resp. v %): 

I Dovoz Dovoz i Bilance I Bilance 

I 
Obrat podle zemí podle zemí vývoz I po~l~ zemí podle zemí 

zásilky výrobních , zasIlky I v)'l"obních 

Evropa ° 84°6% 
I I 34236 l6983 85°0 % 13997 70°0% 17253 84°2% +269 +3256 

Asie 1600 3'9% 808 4°0% 1465 7°3% 793 3°9% - 15 

I 

- 672 
Afrika 758 1°9% 379 1'9% 549 2'7% 378 Ul% - I - 162 
Amerika 3727 9°2% 1702 8'5o/c 3686 18°5% 2023 9°9% +323 -1661 
Australie a Oceanie 166 0'4% 116 0'6% I 209 1°1% 50 0'2% - 65 I - 150 

I Úhrnem ° °140487 119988 [19904 \20499 I +511 I + 595 

Z celého zahraničního obchodu uvádíme předem nejdůležitější státy, s nimiž máme 

ohrat převyšující 1 miliardu Kč. Ohraz našeho ohchodu s těmito státy v dohě 

z konce konjunktury podává nám tato tahulka: 
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Rok 1929 (v milionech Kč resp o/c) ,v o : 

Obrat 
Dovoz Dovoz -

podle zemí podle zemí VÝVoz 
Bilance Bilance 

zásilky výrobních 
podle zemí podle zemi 

zásilky výrohních 

Německo s přístavy 1233 630-5% 7675 38-4% 4821 24'1% r 4692 22'9% I -
Státy sousední a 

-2983 - 129 

Jugoslavie: 

Rakousko. 4639 1l'5% 1565 7'8% 
Maďarsko _ 

1438 7'2% 307415-0% 
2273 5-6% 967 

+1509 +1636 

Jugoslavie, 
4-8% 964 4'8% 1306 6-4% 

1495 5-7% 340 1'7% 348 
+ 339 + 341 

Rumunsko. 
1-6% 1155 5'6% 

1243 3'1% 474 2'4% 
+ 815 + 807 

Polsko s Gdanskem 
487 2-4% 770 3-7% 

2212 5-5% 1307 6'5% 1293 
+ 296 + 283 

6'5% 905 4'4% 402 388 

Úhrnem. ,I1l862 29'4% / 4653 23-2% /4531 22'6% /7210 35-2% / I 

, 
+2557 +2679 

Sousední státy s Ně- I -
meckem .bez Ju- I goslavie . 22733 56-2% 12088 59'9% 9004 

V, Britanie 2237 5-5% 817 
45-0% 10746 52-5% -1241 +1743 

4-1% 917 4'6% 1420 6-9% + 603 + 503 ltaIie s přístavy 1506 3-7% 725 3'6% 508 2-5% 781 3'8% + 56 + 273 ... .. ~. 

Francie se Saar-

ským územím • 1102 2'7% 770 3'8% 790 
Švýcary. 

3'9% 331 1-6% 
, , .. 1045 2-6% 485 2'4% 478 

- 438 - 458 

Spoj, státy americké 2561 6-3% 1089 5-5% 12311 
2-4% 559 2-7% + 74 + 81 

ll'6% 1472 7-2% I + 383 847 
I 

Obraz tento můžeme doplniti pokud j de o Evro u' e" v ~. ; 

našeho zahraničního ohchodu ostatních duol '''t~'v! h
ste u~edemm podílu na ohratu 

eZl eJslC zemI: . 

Rok 1929 (v %): podíl na ohratu Rok 1929 (v %): podíl na ohratu 
Bulharsko 
Řecko, 

0-71 Dánsko 0'98 

Alhanie 
0-75 Norsko 
0'01 Švédsko, 

0-44 
I-57 

1'47 2'99 

Finsko 0'23 Španělsko 0'52 
Estonsko 0'04 Portugalsko 0'12 
Lotyšsko 

Litva 
0-19 
0'15 

0'64 

0'61 
Belgie, 1'24 
Nizozemí 1'86 

SSSR 1'27 3'10 

Podíl Evropy na našem zahraničním ohchodě roste ahsolut v v 

až do konce konJ'unktury kl ~. v k I ' v ne az do roku 1929, t. 
, esa vsa re atIvne U o t t ; h k ' o 

tomu zaznamenati určit ~ vzrůst ' e v ~". s a mc ontmentu lze naproti 
Pokud J' de o naše neJ'hl'::; d' J .. nz s vYJlmkou Ameriky není však příliš velký. 

IZSI souse m státy "v .. 

styky, vidíme zde rel t' .. kl ' v' ,s mmIZ mame celkem největší obchodní 
a lvm po es I prI ah I t .. I" 

jeví se i ahsolutní mal" okl . M d' so u mm ma em vzestupu: u Rakouska 
y p es, u a arska od roku 1931 nastává ovšem účinek 

bezesmluvního stavu, u Jugoslavie a Rumunska jeví se následky platebních po

tíŽÍ, jež od roku 1931 vedou k vyrovnání dovozu s vývozem. Z ostatních pro náš 

zahraniční obchQd nejdůležitějších států vidíme relativní pokles u Velké Britanie 

a Italie, kdežto Francie a Švýcary zůstávají celkem na stejném podílu při malém 

absolutním vzestupu_ Přímé styky se zámořskými zeměmi stávají se poněkud in

tensivnější, ale daleko ještě nedosahují výše, která by odpovídala naší průmyslové 
a hospodářské potenci. V posledních letech krise stoupl poměrný podíl mimo

evropských zemí v dovozu z 14-4% v r. 1929 na 22'9% v r. 1934, ve vývozu ze 

14-8% na 21-3% za stejnou dobu; to značÍ, že pokles našeho obchodu s těmito 
zeměmi byl poměrně volnější a vzestup rychlejší než s Evropou. 
pokusím se stručně shrnouti některé důsledky, jež můžeme odvoditi z rozboru na-

šeho zahraničního obchodu a jeho vývoje. 
Pokud jde o předpoklady našeho zahraničního obchodu, odráží se v něm přirom 

zeně celá naše hospodářská situace, ztÍŽená ještě nepříznivou geografickou polo-

hou vnitrozemskou-
Jsme státem s vysoce vyvinutým zemědělstvím i průmyslem, Poslední statistická 

data o rostoucí poměrné převaze obyvatelstva činného v průmyslu a obchodu pro

kazují, jak také potvrzuje struktura našeho zahraničního obchodu, že jsme ovšem 

státem převahou průmyslovým, avšak se silnou složkou zemědělskou, čili, jak to 

formuluje dr. Hodža, státem se smíšeným hospodářstvím; právě vývozem tovarů 
nepotravinářského průmyslu kryjeme manko potravin, dovoz nezbytných surovin 

a ještě zbýval v normálních letech značný přebytek ke krytí jiných pasivních po-

ložek naší platební bilance. 
Netřeba zvlášť opakovati, že jsme zdědili větší část bývalého průmyslu rakousko-

uherského, pr~ něj ž máme však daleko menší vnitřní odbytiště, takže jsme na výyoz 

odkázáni větší měrou než v bývalém mocnářství- Náš průmysl je soustředěn pře
vahou v západní a severozápadní části našeho státu, při čemž můžeme velmi za

jímavě stopovati, do jaké míry průmysl se opírá převahou o domácí suroviny (sem 

patří zejména důležitý průmysl zemědělský), do jaké míry používá z části domá

cích, z části cizích surovin a konečně do jaké míry jest odkázán převahou na cizí 

suroviny. Tyto rozdíly se odrážejí i v našem zahraničním obchodě. 
Naše zemědělství nestačí plně k výživě našeho obyvatelstva. V posledních letech 

stále silněji se projevují i u nás snahy po soběstačnosti, i ež docházejí výrazu v za

hraničním obchodě i v obchodní politice omezováním dovozu. Tolik je jisto, a to 

také vyplývá z vývoje našeho zahraničního obchodu, že bez průmyslového vývozu 

nemohli bychom uživiti své obyvatelstvo ani jeho pravidelný přírůstek, ježto by

chom nemohli jinak zaplatiti potraviny, které nestačíme sami vyrobiti, ani suro

viny, jež potřebujeme dovážeti jak pro vývoz, tak i pro vlastní potřebu; trvalé 

omezení průmyslového vývozu znamenalo hy pro nás nevyhnutelně zchudnutí a 

bolestné snížení životní úrovně celého ohyvatelstva. 
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Ve vývoji poválečných let musíme ovšem konstatovati určité změny hospodářské 
struktury i struktury zahraničního ohchodu. Naše výroha musila se přizpůsohiti 
novým, podstatně změněným poválečným poměrům, jež znamenaly ztrátu sta

rých chráněných odhytišť se společnou celní hranicí, která se stala po válce celní 

cizinou a ovšem na druhé straně také určité osamostatnění proti soutěži zemí, j~ 
dříve tvořily část společného mocnářství, což platí na př. zejména pro zemědělství 
o Haliči a Uhrách. Pro průmysl měla tato základní změna přirozeně za následek 

nutnost většího úsilí aspoň o částečné udržení starých trhů a hledání nových od
hytišť, což znamenalo zčásti novou orientaci v zahraničním ohchodě. 
Pokud jde o směr našeho zahraničního ohchodu, vidíme v poválečné době určité 
odcizení vůči zemím středoevropským, které se snažíme napraviti hospodářskou 
spoluprací s malodohodovými státy. Tato práce jest velmi obtížná, zejména pokud 

j de dnes o dovoz z malodohodových států a o otázku platebního styku, takže je 

třeha velké vytrvalosti a velké trpělivosti pro její další sledování. Německo zů: 
stává stále naším důležitým trhem a zprostředkovatelem, při čemž vývoj posled

ního roku se silným stoupnutím našeho vývozu nemůžeme ovšem považovati pro 

hudoucnost za normální. V západních zemích evropských narážíme zhusta zejména 

v poslední době na obchodně politické překážky, které náš vývoz neobyčejně ztě
žují. Poměrně malý podíl mimoevropských kontinentů na našem vývozu ukazuje, 

jak jest u nás zámoří a vzdálený orient zanedbáván; je to pole, na němž hychom 
se mohli ještě velmi dobře uplatniti. 

Z toho, že náš stát jest státem v normální době v pravém slova smyslu vývozním, 

odkázaným na odbyt přebytku své výroby v cizině, nutno přirozeně vyvoditi dů
sledky v naší obchodní politice. Nutnost vývozu vede samozřejmě také k nutnosti 

dovozu a naše obchodní politika měla by býti podle možnosti liberální, ovšem 

s ohledem na politiku ostatních států, poněvadž zejména dnes nemůžeme jedno
stranně uplatňovati tendence liberální. 

Po válce u nás stejně jako jinde zesíleno bylo ochranářství jak zemědělské, tak prů
myslové. V zemědělství tato tendence roste přirozeně se světovou krisí zeměděl
skou; snaha, udržeti zvyšováním cel a dovozními omezeními určitou cenovou 

úroveň v tuzemsku, křižuje se ovšem často se snahami po docílení soběstačnosti, 
ježto skutečnost ukázala, že při nadbytku domácí nabídky selže sebe vyšší clo a 

sebe ostřejší kontrola a omezování dovozu, takže ceny tímto způsobem se nemo

hou udržovati nebo zvyšovati; proto došlo také u nás k monopolnímu režimu pro 

obilí a k snahám po podobném režimu i pro produkci živočišnou. 
Průmysl má ve svém celku zájem vysloveně vývozní. Přes to se projevily i v prů
myslu od počátku spíše tendence ochranářské než liberální, jak v opětovné ú'pravě 
celních sazeb, tak i v řízení povolovacím a devisovém. Tyto ochranářské tendence 

přirozeně projevovaly se také v úpravě našeho poměru k jednotlivým zemím. 

Velkou závadou jest nevyrovnanost a nestejné politické uplatňování zájmů země-

vedly k nejednotnosti hospodářské politiky a zedělských a průmyslových, jež 

J'ména politiky ohchodní. . .. k' t cak J'sem se J'iž zmínil, otázka 
'd Ol V'těJších otaze Jes, J 

Pro nás jistě jednou z ne] u eZI d h d tno i za určité oběti průmyslu 
M 1" dohody Malou o o u nu I d střední Evropy a a e . .. v k 'v ' , k hy se nemohla trva e u r-

i zemědělství vybudovati dále hospodars y, ]ezto J~~a řed prohlémem včlenění 
, střední Evropu stoJlme p 

žeti ani politicky. Pro ostatm . '1 "ho vvvoJ' e našeho obchodu s Ma-
v d pskéúpravy a norma m J vv v d 

Rakouska do stre oevro , SSSR stoJ'íme rovnez pre 
V" ' obchodm smlouvy se 

ďarskem. Dnes po uzavrem nove "v "h k o touto velkou říší s odlišným 
úkolem vybudování našich hospodarskyc sty u s 

hospodářským systémem. , h ~ v ky"ch odbytišť~ jež hyla do-
o ,.. v"v ní vzdálenyc a zamors 

Velkým úkolem zustava rozsue o v ho prospěti nově zřízený 
d . nedbávána Zde muze mno 

s naší strany ostl za " . hl" . f mačnÍ a propagační služby; 
b d "ním dohre a ryc e m Ol' 

Exportní ústav vy u ova , hOt'" financování exportu, jež hylo 
v' .. k t to vzdálene tl' y zus ava , .. v 

důlezltou otaz ou pro y " "Vt v 'm a zárukami exportmch uve-
d d u nás J' en částečně řešeno exportmm pOJls em 

osu d "b k 
VP' tVeními Náro m an y. ",_ rů J"akož i nekteryml opa r v.. h 'v 'ho obchodu jak se o nem 

'v.. v ' době. Místo uvolnem za ramcm ~ VY>" _. 

Dnes ZI]eme v prechodne k 1927 d vli jsme k stále UZSI vazanostl 
, v v v ká konference z 1'0 u ~ os v v 

usnášela J este zenevs , , v v " . neklidně ní v celém svete a 
d .. i v CIZlne k menovemu z 

zahraničního obcho u u nas . v .' vv" se urovnávají clearingovými a po-
.#'" platebním Jez Jen stezl 

k rostoucím nesnaZlm , v, v ho zahraničního ohchodu v po-
d V'" zlepsem na se 

dobnými dohodami. Sna v ur,CItem. ,. v můžeme spatřovati slabé známky 
d h y" ch ZJ evech 1 v CIZlne , 

sledním roce a v po o n d' také nutnost dnešních mImo-
k I "'m dohám k y pomme 

pomalého vzestupu epsl" ., ~ "h dnešní brzdění zahraničního obchodu . 
. :řádných prostředků obchodne-pohtlCkyc a 

ZD.FAFL 

k ' b h dm' politiky 1925; Provádění obchodně-politic-, . úk 1 v koslovens e o co, Ii' 
LITERATURA: Dr, Z. FafZ: VyvoJ a o Y ces v I hraničního obchodu, 1934. _ Dr. ermann. 
k , h usnes'>ní mezin~rodních konferencí, 1929; Struktura es 'A

za 
nhandel nud Handelspolitik der Tschecho

yc ~ .. 927 H O Wagner: usse , h 1923 
Die čechoslovakische Handelspohtik, ~ ,- : ' . šŠÍch výhod v našich obchodních smlouvac , 
I ak · 1919-1926 1928. - Dr. J. Walter: Dolozka neJVY b h d ' h luv 1923. _ F, Valina: Českoslo-s ow el, . . odle o c o mc srn , 
(německy 1924). - Dr. Fr. Benda: Průkaz reclproClkt

y 
Pv d 'v k porVádany'ch Českou národohospodářskou spo-

\. v 1930 Shír a pre nase eV k 1 k ' h hodní politika od prevratu, ,- d Ii dr Schustra. Deset let es os 0-vens a o c . ,"V ráce dr, Fafla, přednáEky r. otovce a. . 
lečností, zejména, mlmo uvedene JIZ p 

venské republiky, n. díl. 
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Dopravní politika Českoslovensl(é 
republiky: 

Dopravní prohlém československého státu . - , 
dářských úkolů' jest podst t v, Jest Jedmm z našich základních hospo= 

h 
,,,,,.' a ne vyznamnější nežli "" 

ospodarske mtensity což -, _-v v ostatmch statech stejné 
'V " ,Je zJevno JIZ z té okolnosti v , • , o - .

zahramcm obchod v letech 1927 "1929 v .' ze z patnactI statu, Jejichž 
bylo jediné Československo st't az ,presahoval Jednu miliardu dolarů ročně 

,. a em vmtrozemským t v v ' 

nym. Náš dovoz surovin a vy'voz t od'" ,a o znacne od moře vzdále-
v ovaru eJe se z velk' v.. • ' .. 

prostredky. Ale i doprava t kP o e castI CIZImi dopravními 
.. uzems a meZI surovinov 'kl d ' 

mIstem a mezi ním a odhyťVtV d"o ou za a nou a výrohním 
· IS em eJe se velmi často dl h' 
Jsme odkázáni na drahou d po ou ych tratích. Nadto 

d
opravu po železnici neh il - . 

oprava po řekách i kdyhy h _, v o po s mCI, poněvadž levná 
v .. ,c om Jl venovaIi mimořád 

tecnych přírodních předpoklad G P V nou pozornost, nemá dosta-
• p u. ro nase dopravn' v dk 
I tlm, že naše vy'roha J' est m h I prostre y se úkol zvyšuJ' e 

no em nerovnomě V" dVl 
jinde. Rozdíl mezi naší doprav" 'I h . ~neJl roz e ena v ročním údobí nežli 

v • ,. nI u o ou na J are a na d' . 
nezh Jmde, což vyžaduJ' e znač'h h' po ZIm Jest podstatně větší 
, ne o o ozu Jehož n I' VP o 

SlCŮ nevyužita~ Při tom '.. v • ' ema a ca st zustává několik mě-
CIZI prepravce Jen skrovně v' .... 

dopravních prostředků poně d" .. v .. pnsplVa ke krytí režie našich 
, . ,va z nas stat není až n . d v 

mm, Jak se ohecně za to m' , a Je en smel', státem průvoz-
a. 

V důsledku toho všeho činí n v d ", ase opravm vyloh o" v 

nákladů, nežli je tomu v ' . v 'd y prumerne větší podíl výrohních 
.. Clzme, a Je-li o vývoz d I k" .. op 

vylohy otázkou schopnosti n b h' _ a e y, stavaJl se nám dopravní 
e o nesc opnostI konkurence. 

Z toho důvodu rozp d" 'k I a a se u o naší dopravní politik n d v .. , 

1 d fl
" k Y a ve častl: 

· oc ltI ta ov" h d . _ _ e sou ry opravních prostředků . V' .. 

SICI, aby doprava hyla co 'I "'-v, d ,Jez JSou nam v tuzemsku k dispo-
neJ evneJsI. opravní 'k . 

ní manipulace přep"'avcuo , v d 'I vy on co nejspolehlivější a doprav-
L nevyza ova a Víl''' lk'h kovaných sil, pl' 18 ve e o a neustálého zřetele kvalm-

2. ahychom docílili jak na cizích tratích železničních, tak i v dopravě námořní 
dopravních podmínek co nejvýhodnějších. 

Pro dopravu tuzemskou, nemáme-li zřetel k dopravě zpráv, máme dosud v pod

statě k disposici dopravu železniční, dopravu silniční a plavhu říčnÍ. Nejdůležitější 
doprava _ železniční - učinila od roku 1918 pokroky jistě velmi značné. Bohužel 

nepříznivé podmínky provozní po převratu a nyní opět mimořádně ostrá krise 

hospodářská nedovolily jí postupovati ve stejném tempu vývojovém, jako na pře 
v sousedním Německu. 
Již od Rakouska jsme převzali železnice na nižŠím vývojovém stupni, než k jakému 

dospěly železnice v Německu a ve státech západních. V ýstavha našich tratí byla 

nedostatečná, vagony i lokomotivy v počtu nepostačujícím a ve stavu zchátralém. 

Nadto bylo třeba značného úsilí, aby i služební organisace železniční dopravy byla 

přivedena aspoň na stupeň pfedválečný, a bylo třeba velikého nákladu, aby byly 

naše železnice schopny prováděti úkoly, jež jim ukládal postupující hospodářský 
život. 

konečně byly železnice zajištěny aspoň do té míry, že plnily svůj úkol bez 

velkých obětí se strany státu a že bylo možno na tomto podkladě připravovati 
další jejich vývoj organisační, byly postaveny před dvě velké překážky, jež jsou 

dosud jejich nerozřešeným problémem. Jednak náhlý zvrat hospodářského vývoje 

způsobil velkou ztrátu nákladní dopravy, za druhé pak postupující rozvoj auto

mobilismu, byť i nedospěl ke stupni dosaženému v Německu a ve státech západ

ních, ohrozil i ten menší rozsah dopravy hospodářskou krisí nedotčený. Poněvadž 
provozní schodky železnice jsou značnou starostí státní pokladny, bylo bohužel na 

snadě přílišným daňovým zatížením automohilismu, ať již jde o pohonnou látku 

neho o daně provozní, usnadniti železnicím konkurenci s tímto novým dopravním 

prostředkem, jehož vývoj byl pak opravdu náhle zahrzděn nejen důsledky této 

daňové politiky státu, ale i tarifní politikou drah a využitím jejich mocenské po

sice jako velikého odhěratele surovin a tovarů. 
Nemůže býti o tom sporu, že. nákladní i osobní doprava automobilová jest v našich 

poměrech značným dobrodiním a že má všechny předpoklady býti vzpruhou zin

tensivnění hospodářského života krajů odlehlých, poněvadž její režie se dá vždy 

přizpůsobiti velikosti úkolu, zatím co dráha počítá vždy již s velmi vysokou mini

mální režií. Hospodářství téměř všech místních drah je ztrátové. Proto by bylo 

možno dokonce provoz některých místních drah nahraditi vhodnějším provozem 

automobilovým buď prozatím nebo trvale, poněvadž kraj, jenž si na dopravu auto

mobilovou zvykne, nebude ochoten vraceti se k chudé dopravě místních drah. 

Ovšem úkol automobilismu u nás jest mnohem větší a mnohotvárnější, nežli jen 

obstarávati dopravu v odlehlých krajinách v jižních Čechách, západní Moravě 
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a některých oblastech slovenských. Viděli jsme při postupujícím vývoji automo

bilismu, jak nahrazuje, a to s výhodou pro přepravce, nejvlastnější úkoly drah 

a podstatně zmenšuje onu část výrobních nákladů, kterou tvoří výlohy dopravní. 

Zde ovšem stává se nebezpečným konkurentem dráhy, poněvadž jí ubírá dopravu 

hodn.otnějšího zboží, platícího dráze vyšší tarify. Kdyby nebyla vypukla hospo

dářská krise, bylo by snad i u nás již došlo k určitému rozdělení úkolů v tom směru , 
že by nákladnímu automobilu vedle pravidelné dopravy mezi výrobnou a velkým 

odbytištěm nebo výrobnou a základnou surovinovou připadla pouze doprava na 

krátké vzdálenosti. Hůře bylo by děliti dopravu osobní, poněvadž zde poměry 
jsou tak mnohotvárné, že jest vskutku třeba na základě několika málo směrnic 
podrobovati úvaze o přípustnosti automobilové dopravy takměř každý jednotlivý 

spoj. Hospodářská krise však zabránila tomuto rozdělení úkolů, ježto železnice 

při katastrofálním poklesu příjmů se bránila, a to s pomocí státu, automobilu 

velmi energicky a zatlačila dokonce používání automobilové dopravy osobní i ná

kladní daleko za stupeň vývoje, kterého již před tím dosáhl. Jest však nesporné, že 

nás tento úkol čeká, a že bude nutno změniti od základu oficielnÍ stanovisko k auto

mobilové dopravě a uvolniti jí vývoj, poněvadž jest ho našemu hospodářstvÍ ne

zbytně třeba. S tím ovšem souvisí i náš úkol silničních úprava silničních staveb. 

I zde vykonali jsme již velmi mnoho, sotva však tolik, kolik by bylo bývalo možno 

vykonati. V podstatě jsme zůstali při své již hotové silniční síti, aniž jsme ji do

plňovali. To bylo umožněno tím, že máme y podstatě státní silnice skvěle založené 

a že okresy i země věnovaly svým silnicím opravdu značnou péči. Bylo tudíž možno 

síť státních silnic s výhodou doplniti dálkovými spoji po silnicích nestátních i pro 

dopravu automobilovou. Opomenuli jsme však a opomíjíme i dále věnovati nále
žitou péči spojení Moravy se Slovenskem. 

Ahy úkol silničních úprav byl zdolán, byl zřízen tak zv. silniční fond, kam vplývá 

buď zcela nebo zčásti výnos oněch daní, dávek a cel, které zatěžují automobilovou 

dopravu. Z těchto běžných příjmů vyplácí silniční fond příspěvek do státního 

rozpočtu na udržování silnic (od 30-40 miL Kč různě v různých letech) a vyplácí 

ročně 90 mil. Kč na subvence pro úpravy silnic nestátních, a to těm, které slouží 

dálkové dopravě automobilové a které jsou vyznačeny ve státním inkameračním. 
plánu. Úpravy silnic státních, tedy vlastní úkol silničního fondu, neděje se přiro
zeně přímo z běžných příjmů, nýbrž z půjček, jež jsou úrokovány a amortisovány 

zbytkem výnosu běžných příjmů silničního fondu po odečtení 90 mil. Kč na sub

vence silnicím nestátním a částky určené jako příspěvek k řádnému nákladu státu 
na udržování státních silnic. 

Ve snaze upraviti co nejdříve, t. j. nákladem pokud možno nejmensIm dlouhé 

silniční tahy, upravovali jsme s počátku tak zv. lehkými povrchovými úpravami 

namnoze silnice nejdůležitějšÍ, jež bylo třeba druhou a třetí úpravou teprve zkon

solidovati, a to tím spíše,· poněvadž jsme také ani technicky neměli dosti zkuše-

VVl. ~ h 
d

v .. láště když i cena tez~,~yc 
b d' vozovky Teprve poz eJI, zv 

no stí pro výstav u mo erm ., . il. definitivním způsobem, takže 
v kl 1 avovah Jsme s mce 

vozovek podstatne es a, Upl' v h d'lk ' silnice budou moderně upra-
, v t J' až vsec ny a ove 

bude třeba po prve etape, . . , v 't" za úpravy definitivnÍ. Jest 
k rvy'm úpravam a zrnem I Je , 

. veny, vrátiti se znovu P , , d v, h p:rostředků na udržovám 
• • v" t vynaklada ostatecnyc o 

jen velmi lItovatI toho, ze sta ne v,, o il,v'h fondu obrací se k úkolum 
1, v, t běžny' ch pnJmu s mcm o . o 

silnic takže nema a cas , v VP , v 'I oVního fondu a v du-
, , by měla umožňovatI vetsl uvery Sl mc . 

udržovacím, zatImco 

sledku toho rychlejší postup ú~rav. v ., b 1 se strany státu věnována péče 
'd 'OV" 1 vbu zda se ze Jl ne y a v'v , 

Pokud J e o ncm pa, , , V"."' v lem aby naše ncm 

d t v , a zVe bude třeba učiniti některa opatrem za tIm uce , osta ecna , 
plavba plnila úkoly, jež hospodářství pot~ebuJe: b~' alespoň 

,v··'k t a kapaCItu Plave m .-
a) Jest třeba ZVySltl vy onnos 1 v oloviny československé za-

v 'I I tní doprava a espon P , 20°; čímž by se umozm a v as v t V ďti dopravnl 
o. 0' v h d dobu bylo by mozno sous re 1 

d H b l u Pro p:rec o nou v , 
těže o am Ul' {. • ,1 ' I v ti v provozní spolecenstvl. 

k" I b k" I odersKe spo ecnos 
prostředky českoslovens e a s e k 't československé nlaveb.ní spo-

'v· •• y'konnost a apaCl u k--
b) Stejně jest nutno ZVySltI 1 v h motorický a zařaděním 

o k' v v u parního pohonu na po on ,vo 
lečnosti dunaJs uremeno d .' t' z prostředků státních ve vySl 
-~'~ch vy'ko~y" ch J' ednotek. To vyža uJe lnves IC 
novy . d bY 5 I t .. . KV k . Y h mělo dojítI voe e. V' k . 
aSI 150 mll. c, mmz Y .. 1 b a Černém mon nr~_§~""~· 

b v'v" h 1 by doplmtl ~ ou n ~---c) Dunajskou plav u ncm yo .. . ---~~-- Bude v tom 
v s~e .. ~~~~L~:~~~~~ 

s blízko~~e~~~a tesnou " k Č "m moři právě v dohodě S 
~měru třeba upraviti také přístavm otaz u na erne 

munske~:..... , . o d t v k vy'slednému účinu co nejlev-
---~-_.-~- 't vestl Jeno ne 
Tyto tři druhy doprav Jest nu no, ; o. k vl' když správně přidělíme jednot-

, ' v v, T ho nedoClhme ]lna ,nez I I 
nějšímu a neJvetsImu, o , 'k 1 "'d'me J. eJ·ich vzájemnou spo u-

v dk o hodne u o y a zarl I 
livým dopravním prostre um v dVl" 'k 1 o bude se tykati hlavně železnice 

, ' "k kurence Roz e em u o u 1 
práci místo vza]emne on ' d tředků ale i železnice ap av· 

1 ' k ne)' en těchto vou pros, , ' 
a automobilu, spo uprace pa. 1 b k dunaJ· skou by mohla mltl 

, vl' .' o V'V í dopravou a S ou a 
by. Spolupráce meZI ze ezmCI a. ncn ." II mburku s některými oblastmi Bal-

o "'d" dokonce 1 pro spojem a o ." 

význam mlmora ny, , v v, vl" tomu dnes vymka]IClm 
. b v k b la J este VIce, nez 1 Je, 

kánu; tato spolupráce y ysa ~. ' h ť _ a to jest druhý hlavní 
v, ." d" polItIkv dopravm, ne o 

Prostředkem naSI me:eanaro nI ,j " v, ezinárodní dopravní politiky 
, l··k úspěchu teto naSl m úkol naší dopravm po Itl y - na v 

záleží více, nežli je si toho veřejnost vedoma. 

'" 
. 'k v I' , J' ednotny"'m tarifem mezi Česko-, , d" d ní POhtl y zaca !Jsme , 

V oblasti meZlnaro m oprav v" _ k k' j'uO"oslávské a italske, 
v; terstským pres drahy ra ous e, I:::) , 

slovenskem a pnstavem . dVd'I. t'tnÍch drahách rakouských, ktere 
• • v' . konstrukcI po e I 1 po s a V 1 

tarifem, JeJz Jsme v k k' odporovaly velmi účinne. By to 
přístav terstský jako jediný přístav ra ous Y p 
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začátek skutečně vhodný, poněvadž právě obdoba s původním tarifem rakouským 

snížila nám dopravní tarify k jednomu moři v poměrech popřevratových způsobem 
mimořádným. Tomuto tarifu dlouho neodpovídal druhý tarif, dnes s ním konku

rující, t. j. do severoněmeckých přístavů, poněvadž neustálený vývoj německé' 
měny byl tomu jednak na překážku, jednak katastrofálním poklesem marky do

pravní výlohy do Hamburku, resp. ostatních severoněmeckých přístavů byly tak 

jako tak mimořádně nízké. StahiIisací německé měny v původní zlaté hodnotě 
znemožnila se doprava do severoněmeckých přístavů téměř rázem a hylo třeba se 

strany německých říšských drah určitých opatření, jež by tuto dopravu znovu 

umožňovala a jež konečně přinesla i krásný tarif se severoněmeckými přístavy, 
sice v počátcích jiné konstrukce, nežli hyl tarif terstský, ale stejně účinný. Jest 

zřejmo, že oba tyto tarify jsou takměř trvale odsouzeny k neustálé konkurenci, 

která sice může býti přerušována dohodami, zdá se však, že dohodami, jimž nelze 

přisuzovati trvalosti. Máme totiž v říční dopravě labské prostředek ne dosti účinný, 
ale při správné tarifní politice této společnosti přece jen natolik půsohivý, že může 
vždy ohrožovati trvání dohody mezi drahami německými a rakouskými o obou 
přístavních tarifech. 

Záhy jsme se vynasnažili i o to, ahychom alespoň pro některé druhy zboží nebo 

pro některé oblasti získali novou cestu k moři využitím velkých ,;;;;in_:.v~e::...~s_t=i.::.c~-=--~~ __ 
jednak v přístavu gdyňském, jednak investic železničních. Polské dráhy velmi 

dohře porozuměly této naší potřehě, jež jest jejich výhQdou, a ještě před dobudo

váním přístavu v Gdyni umožňovaly mimořádnými dopravními slevami dopravu 

do přístavu gdaňského. I zde po prvých dobách prudké konkurence s přístavy 
severoněmeckými o naši zátěž jeví se snaha o vzájemnou dohodu, kterou hychom 
my platili, ale ani zde nelze očekávati definitivnosti podobné dohody. 

Z tohoto vylíčení jest zřejmo, že jsme si našli čtyři:lt~.~"ní?esty k moři, e.eu~ 
me-li ani o Dunaji, a že v celku, i když máme mnohé nesplněné požadavky v tomto -----.... směru, můžeme říci, že výsledky naší mezinárodní dopravní politiky, pokud jde o 

spojení s mořem_~.~~.~E~~m, Baltickým a Adriatickým, jsou šťastné. Jejich trvalost 
si zajistíme ovšem jedině nái~Žit~~'"p·éčí:kteco;ou -huděillevěnovati plavbě říční v té 

úvaze, že částky na dobudování a zajištění této plavby věnované se nám mnoho
násobně vrátí v zajištění ostatních levných cest k moři. 
Neuvádím zde přirozeně celý vývoj této dopravní politiky, vývoj bohatý na změny 
a na nebezpečí, kterým bylo čeliti; a stejně rozmanitý je vývoj našeho zápasu 

o levné cesty do jiných našich odbytišt'; jako jest Německo, Švýcary, Francie., 

Polsko, Rakousko a Italie. Jest zřejmo, že tyto úkoly jsou velmi ohsáhlé, a nutno 

podotknouti, že jsme vlastně musili zde všude teprve budovati na nových zákla

dech, a jestliže jsme. v mnoha směrech nedošli žádoucího výsledku, zdá se, že jsme 

vyhudovali v této mezinárodní dopravní politice spolehlivý základ dosti rychle, 

třeba jsme namnoze přenechali vedení některých mezinárodních tarifů i 'jejich 

I ' . h hužel dosti odhorníků vlastních, kteří ." ., a nevychova 1 Sl o d'v "v 
tvorhu železmClm Cl zim v h tále starali. Bude tu lZ prave 

'f" k v mu prospec u neus 
hy se o vývoj těchto tan u na, se v • k haviti nlavhu říční k účinnějšímu 

" "1" d pravm treha Jedna .!I_~""~~~.L.""~~.~-~ h ík o 
v mezmarodm po ltlCe o v' , v v 'I '" sbor tarifních od orn u 

I ' Ok l' ytvontl dostatecne Sl ny ,. 
prostředku této po Itl y',a e ~ ~ oVále 'eště v dostatečné míře postrádame. 

TO mezinárodní dopravm polItIku, Jehoz st ] 

P. V.MIXA 

B l' et lems coordination . , M Castiau: Les transports en e glque . , 
LITERATURA: Sax: Verkehrsmlttel, dí: II. -. . 35 _ La Route et raill dans 40 pays (vydala Mezmar. 
( dl Comité central industriel de Belglque v hst. 19 v)' ., b h komory v Paříži o koordinaci doprav, 
vy a vn' 34) D kumentyo ankete mezmar. O c . v' ( Vl 'ako b h d komora v Parlzl 19 . - o F o k v .sem' otázky auto-zelezmce vys o J o co. Vl d pv, v ek ranCle re 

v dk' vydané r. 1932-35, - 1M a.: r:spev F J . Poměr dopravy železniční k auto-
prostre u, ,o toklubu RCS v 1935). - uxa .. o' d ro 
5 a 10. svazek odho:rne knihovny Au , , dopravních prostředků, v publikaCI "Podkla p 
~obilové (tamtéž sv. 8). - Havelka Jo, dr.: MV~o~a~t 'nž' Čsl. dopravní otázka (přednášky Národohospo-

ČSR" (vydáno 1935).- txa "oJ ., ~ .. hospodářský program 
dářské společnosti.) 
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Veřejné finance v Československé republice 

~4Pokud jde o doby historick.€ o v v· .. , . . . , muzeme ve vereJnych fi' ' h ' 
zaujímá republika; uvésti některé zvl' V

t 
J. TV '-, . nanc~c na uzemí, jež dne5 

.. v as nostI, emI JSou Jed k kl'd'" 
sem snemovních do desek ze k'" h (' '. na v a anI usne-

. ms yc I usnesení o věce h :fi v, h) 
povmností na dani pozemk P db' h c . nancmc ,sestavování 

ove o ermc které blb v 

chůdkyněmi katastru daně pozemkové Po .. y y ezprostredními před-
movní 'ež b l·_··········;···~.,! dobne seznamy byly také pro daň do-
.c'....,'~J y a placena podle krbu (pod mné) Nd' , ....... --
činil poměrně snadným zachytit' Ol d ~v j'. e ostatek soh v zemÍch českých 

• v I su ovazenou lako pr P, h " 
bltve na Bílé hoře byla cassa salis ~iastn v ~ a~e II statmc finanCl: po 
majetek od dob husitsky':"h"d--"- , .c e za ztraty~ které utrpěl církevní 

C o protrrelOrmace, 
Jest důležité, jak na to poukázal již Gindel' že n ' P >I' 

habsbursk' h b " v r ... :L eustale dozadování panovníků 
yc , a y JIm byla snemy poskytována . 

světovou, zvláště říšskoněme k I' 'k pomoc na bOJ proti Turkům a 
c ou po Itl u a s tím spo' , I ' d 

stavy k požadavku bližš'h cl o d v , Jene p acem luhů, přivádělo 
I o o 'uvo neru potřeby a z b v .. 

příspěvků k danému účel b I d v' a ezpecem, aby povolených 
u y o oprav u pOUZltO (st v .. k . v' v . 

sebranou :Q~!Ei sami vypláceti osádká~~~~!~·_··~~~~~l ceští měli 
prostředn v v d B'l h ' .. P·,~~",- ... c • ..:~ V pevnostech uherských). A tak bez-

e pre I ou orou vldlme v česk ' ch zem' h v , 

rozpočtového snčmovn'h I" Y IC uz zaklady moderního práva 
, I opovo ovam daní a parl .-

Také účetnictví státní vyv'" I 'p amentru kontroly finančnÍ.1) 
IJ e o se zej mena na základ h I v P intensivněji nežli ve mnoh Ph" h ec po ozenych Ferdinandem I, 
yc zemlC sousedních 

Obnovené zřízení zemské nezachovalo '" v • . prrrozene tyto st k' , v 

ustanovení že povolová ... b .. v' avovs e prerogatlvy a uz 
, nI ernI snemem nesměl b'" P P 

mínky, musiló přímo vP t' k d p.. o ytI vazano na "neslušné" pod-
es 1 ecennalnIlli reces o .., 

k projevu Marie Terezie, podle něhož říslušelo.' sum °osVlceneho absolutismu a 
mělo vyhověti panovník" v dP k o SIce stavum rozhodovati, jak by se 

ovym poza av um finanč' lb'" '" svobodně se rozhodnout' d v mm, a e ne ylo JejIch pravem 

S
. d p 1, Z a temto požadavkům vyhověno by'ti má 
Je nocovaní hab b k' , ' S urs e monarchIe vedlo také k s' cdn P.. • v .. 

takz"e J' ak P • 'k I . ' ....... L. ocovam na poll :financrum ySI E. artI u al"lsm kP b Ip, .::--_.. .. ...... _ .................. ~ .... -.~ .. , ... ~ 
_.~___ us zemSKV yo znatI Je , .. d v 

(
' t ,_ .... __ .. ~. -~ n ve v vo I ane ozemkov'" 
1 en potom z velIké část' '1) v .. I zmIze ,zato ovsem xy-rovnání uhersk~ z r. 186.7 rozdě-

lilo :finanční záležitosti mezi obě t. zv. polovice říšské,. z čehož zůstalo nám dědic-
t""'"'~ -"~ 

tv:ím odlišné zákonodárství finanční mezi zeměmi historickými a Slovenskem a 

podkarpatskou Rusí. Pravda, tento rozdíl byl mírněn jednak zákony v době spole

čenstvÍ vydanými, pokud nebyly změněny (na př. ta~9_Y!!! .. ploll~I!!Z~.J?.1g a po

P!!!f?vý z~ z ~; nebo bylo tu materielně stejné právo různého formál

n3:hozákladu (na pře 2rQřízení ~elni. a příbuzné obory v zemích uherských !á~"_~!i
cc~~~~!2 V Rakousku řád nebo konečně bylo ve smyslu vy

rovnání a po případě specielních smluv upravovati některé dávky p~Q.les1:ej1:lých 
.zá~na pře právoy:!~rif celní, da.~~1!]~J~:rnj, pLvní, lihQy.,QIL~ z :q:J,!~~rálnÍQlLilleiů). 
Samostatný vývoj zákonodárstVÍ a správy :finanční datuje se ~~~~.od .I~.ř.evra:t:u. 
Také ve :financích státních postavili jsme se na ~cip !~tjll~"'tt.E!'tvní;.. Převzali 
jsme' :finanční soustavu tak, jak na jednotlivých částech území státního platila, t. j. 

začasté nestejných pramenů právních a namnoze nestejné úpravy. Nadto byly tu 

válečné komplikace předpisů (zejména přirážky a válečné daně), nestejné kompe

tence, někdy také nutnost čiJtÍti OP~_!!~.!l~_ aby nenastával nadměrný únik zatížení 

ať z důvodů hO~E.0dá:řských, ať z dúvodů politických. 
/" '_~~ ~--"'~~-~~ __ ,,"-_-r ... __ .., 

A při tom bylo vyřešiti také příp~<lY!l~~~~~:néhoza!ížení~ na druhé straně přece 
zachovati ~1:lan~~í rO~l!-0v~.l:tu při značných požadavcích, způsobených~l,ldoylJ..p.Ím 
státu a náhradou toho, co bylo během ""álky zničeno a zanedbáno. Hlásil se o svoje 
fešení ale také bylo nutno uspořádati úvěrové zá-yazky, ať přejí-

! ~,---~._~--_.~--_.~_.,., .. _---

mané z bývalé mOl!,!rshie, ať během války v z~hraničí ať ze smluv~~!g-
~!ich vj;plývaJi~ ať konečně pro nerušeD:~ hosp~qt~ský chód vlastního státu po
třebné a nově kontrahované. A země byliválkot~ána, měna v pohybu kle

sajícím, zahraniční úvěr diktovaný nedůvěrou a vyčkávacím stanoviskem věřitelů, 
požadavky mírových smluv dosti citelné, vnitřní daňová morálka značně po-

kleslá: tedy situace velmi obtížná. 
Nemá dnes smyslu v tomto pfehledu ~:ritisovati, že se některá o.patřenÍ mohla 

i :Rlě~~ st~iJ;t1!~: hospodáfsky a psychologicky bylo nutno, aby se něco dálo, co by 

jednak ihned naše :finance odloučilo od hroutících se :financí rakouských a maďar-
,~_ . ____ .~_ . .. .. 71 c -~ .. "'~.". ~ ___ -,.----

,~~fQh, co by zabránilo nákaze z.,deruty německé, co by naplnilo státní pokladny 

pro bezprostřední potřebu. A v tom směru leží ~~~~ ~ašÍnova, a práce byla vyko

nána jím, ať už 1;5)ncepci s:;p;nu m~lze sebe nebopřejalodjinud. A ve druhém 

směru se zasloužil ~~~~!!:.~o stát, že se postavil energickYP!()tipfemr~:t.~:r.lÝJ:ll:_PO~~
daykům na pokladnu státní,jak po válce a v líbánkách svobody bylo pochopitelno 

(nejen u nás). 
Převratem bylo ihned odděleno příjmové i výdajové hospodářství republiky od 

hospodářství bývalých ústředen, ale nebylo prove4~no i1~ned také oddělení mě- , 

nové, protože během války nastoupila tu ~ě~a pa~írová, ~ emitovaná Rakousk~- ~\ 
uherskou bankou, ústavem to sice pod rozhonující ÍI,lgerencÍ státní,(ale formy a= --

akciové společnosti. Ježto banka nedbala požadavku námi kategoricky kladeného, 
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a~~ .n.a základ~. to~~a!du válečných p~j~ek nerozmnožovala nekryté ohěživo,~ 
~il~~~voJl mělluj~~~ část agendy cedulové hanky_:ijJle~vr.1919 a prohlá

sili, že za_~~lš~Í_~gen~~ __ !l:~~~~_~~~~~~~!~~~_!>~~y ~epřejÍmá~e odpovědn~st. 
Bylo hy hývalo možno očekávati, že měna oddělená stoupne v mezinárodním 

kursu; pravda, udržela se výše než měny států sousedních, ale jejich příklad, ne
informovanost ciziny a její vyčkávaCÍ stanovisko vůči Československu a počáteční 
inflace způsohily ~_n~_~pokl~_.rg (až koleIl1 4 fl'. šv. za 100 Kč r. 1920). Tento 
pohyh přirozeně neprospíval našemu národnímu hospodářství, j~k~-;;;' vůhec 
nikde měnový neklid nemůže prospívati, a prot~ hyl? se uchopeno 'fener'gických 

'f~r~, které jednak měly měnové derutě učiniti přítrž, jed~;k o-patřiti stá~u jakýsi 

~~_kapitál pro vJ;;;~u~~ a ~~~jtíživějŠích~~y~z~ů,~.převra!~ 
plynoUčicIi. Byla to <!ávk~.z_~~je~k~!'I:~P!!!~stkul!.~ majetku, jež svo~ akcí sou
pisovou také odkryla hodně z ukrytého a dani posud~~'pod~oheného 
,c!ůch~~. Právě t~uto svou druho~_i~~~.?í nahyla pro státní správ<:'u'-· ~fi""n'-'a-";n::':;č~lll":"=
značné důležitosti, stejně jako odčerpáváním části nekrytého ohěživa. Jest omylem 

souditi, že účinek dávky z majetku a přírůstk~~ niaJ~tku·:-;.nu~il znamenati de

flaci (zdá se ovšem, že i oficielní kruhy tak soudily) způsohenou zme;Šením oběživa, 
ve skutečnosti šlo o to, ahy výdej hankovek, který byl z veliké části kryt státním 

úvěrem, tedy &~dol!~~~_?e:vho~o,l!.J!.,!leptužno_u, dostal 'pokud možno !!9]'"= 

..má~ úhr!!2lLkov_ovou i han~~~ a tím ahy vr'ácena hyla cedulové hance její 

funkce ~Yil!!lky_~gi!y měno,:~, ředitelky politiky úvěrové a tím také 
vzpružovateIky nebo obmezovatelky soukromého podnikání podle národohospo
dářských potřeb. 

Není pochyhnosti, že všeobecně vzato úkolům politiky měnové, úvěrové a regulace 

podnikavosti mohl vyhověti la~é cedulový ústay státní, jímž Bankovní úřad mi

nisterstva financí Y.:~~fuosti byl!... Ale příliš~;tatism nevyhovuje jednak 

potřehě WWinárodní1ůvě7' jíž má každá měnová politika cedulové banky zapo
třebí; jednak odolnosti vůči zásahům státním povahy méně obecnohospodářské; 
jednak jemnosti reakce na podněty národohospodářského života ve státě. Proto 

záhy učinili jsme si programem~ořiti cedulovou ..!:anku, jako ústav akciovL
třehaže, hledě na státní účast, povahy smíšené, a t~nto program jsme také 
provedli. 

Měnový neklid hyl zastaven, arci stahilisací na vyšší úrovni hyly některé úvěry 
zhodnoceny a ceny početně poklesly, čímž ovšem - za současného ochahnutí 

vnitřní i mezinárodní konjunktury ohchodní - dostali jsme se .~Q_Evého 
~~tového ~hdohí k~ise.!., charakterisovaného ~dou úpadků podiriků vy<'~"~r-o-h-~lll-'~~ c~h"-'--a' 
~ pe1!.ě=žníg,h. Tyto poslední hyly podchy~e~y"h~nk~;~m zákQneMJ~ který sice 

vv (I , v V ':~, 

penezmctvI znacnou merou ve volnosti pohyhu ohmezuje, ale na druhé straně 
l?!č~j~ j .. e~~b;Wtťno~a vytvoř~~_er.!, které-hy-p~~tly přijatým vkladům 
aspoň poměrné zajištění. Pro hudoucnost přijata ~adc~ měnQ~w:ahil~, o niž 

pečováno snahou po !.9rn,QYáze státního h..Qspodářs!yí, později._~1p.~ními __ d~~~: 
sového ohchodlL_a platů mezinárodních ~'!J~,:on~..!?le.~~rodní hanky, ale take peCl 
~příznivou aneho~~p~ňď vYrovnanol1 ~ezi~árodní hilanci platehní, jejímž před-

~1I4.JtHt h h d ' ""V t V h pokladem pro nás hyla zejména ~a mezinárodní hilance o C o lll, JIZ, re a 

s klesájÍcí1:l1_~~ jsme si celkem dovedli udržeti. Arci veliké oh:!ž~ nastaly zd~ 

di'-sl;dky~větové hospodjřské krise, která jednak konkurencí s~zuJ~ p~ds:atne 
;e~y za vyvážené zhoží dosažitelné, jednak pe:!:l~!pem. SO~l a ruznyml o~a. 

. "d --' pv; h .' J"ednak konec"ně vy'"platy za hramce třenímI prot!.._~~~O~I nas vyvoz o ~~~.~I~' ,... . v 

nepřipouštějíc neho je ohmezujíc dává ~amr~_~~~p~!t!~ili, ktere mame v ClZlne 
za vyvezené zhoží. ' 

Ahy hylo možno exportovati, žádá se povolení dovozu, tedy jakási kompensace, 

ale tu jednak překážejí uznání našeho dovozu začasté okolnosti, že zhoží k nám 

nedováží se přímo, nýhrž prostřednictvím firem a podniků jinde sídlících (z Ham

hurku, Terstu a p.), a tu dovoz tento jde n-,~_~on~~~[~~!_~tátu, kam z vyvážejícího 
státu se dostal. Druhá ohtíž spočívá v tom, že státy dovážející výrohky 

průmyslové žádají, ahyhylY._0<l_!1j._ch.()51~Ěí~~Il:Yďsur():Y!:!:lY, ha začasté ll~j§.~~_~~ s ~.~-'
aBY jina~y, a ďt~ narážejí na skutečnost, že i my jsme státem surovmy vy

ráběJia~-:-Proto hylo nutno přikročiti k soustavě opatrných ohchodních smluv a 

operovati celním sazehníkem (třehaže posud užíváme sazehníku předpřevratového 

se ," změnou celní.clL sazeh upravitelných" celními koe~?~~E!Y,) . 
~~mědělství hledě ~~'t-~-,ďďž~'stá~! o~vnás dováž.ející žád~jí povo-

lení, resp. ~možnění dovozuk ná~ a mohou vYe;va~~~;ď()_z.~~e Jen ~:~:~r, ~ to 
někdy přímo zemědělské výrohky, a hyl ostatne preJat JIZ z pomeru hyvaleho ď 

Rakousko- Uherska. Dnes hledí se tomu odpomoci monopolním o~hospodařováním 

zemědělských výrohků a kontingentací importu. 

Pokračující hospodářská krise vykonala i u nás sv~j vliv a důs:edk~m 

jejím pro finance veřejné hylo především ~~~ení~.;~Týsl~dk:Ů v řízení ukladacIm 
i v placení. Protože jednou převzaté úkoly veřejné nedaly se beze všeho redu~ova

ti, nehoť se v ni~h jednak ohrážel nutný důsledek rekonstrukce toho, co hehem 

války zašlo neho hylo poškozeno, státní nár~d ." 

jeho postavení přísluší, jednak,konečně ~ie.ď~~~!! stát~_.~ak.():y~ hezEecnost, l.ak~ 
sóhě-d~j;;Tp~ jeho žádají, dostali jsme se pochopitelně finanční tísne 

z~~t-uznati. že Jsme v těchto dobách nenásledovali příkladu sou

~edů z nedávné doby a že jsme pes~_hli k tisku nekrytý~l1J=!ď§l.~()'yek, nýhrž sn~žili 
isme se a snažíme i nadále svůj státní rozpočet vyrovnati, a tam, kde to nejde, 

k~l1o~~li jsme pravidelné výp~ky. v .. 

Vyrovnání se dálo na s~raně Úhrad i na stra~~_p.?třeh. Tak úhrady hyly ~Y'y.~,~~~~y-_. 
v sazhách i rozmnožoválL)f., ~-a-d~uhé straně š~~~en.~~:QJ potřd~ .. Tu ovšem zase 

~;ergické akci směřující ke zmenšení a zjednodušení státních úkolů vadily dohou 

dané tendence rozmnožujíCÍ státní potřehy; opatření hospodářská ,Eroti krisi a pod-
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fo~ra ... nezam~stn~ých značnou měrou P;0I:l?-§i~~x_p~r~.!I~~~!i snahy po ~nížení 
statmch potreb. Ale přece tu byla provedena některá opatření J" ež b I h 

.. " Y h d ... . ' y a pova y 
spIse prec o ne, Jako odsunutí slosování sť n{ho ;n .. h",. "" ... I 
... • ... {-ce ,~ ~, Jlna znamena a reelní, 

'~ ~~Jmoena ~.ok~" šlo ~~menšení počtu veřejných z~~~ců a s;rižení 
ť1,eJlch pozltk~. ZaJIste Jest lep Sl, dostanuJi požitek stanoveny'" třebas me'n~--:;
kd b . bl' Sl, nez 
... y y ml y zachován požitek vYššÍ, ale nebyl mi vyplácen. Ale přece jen se zdá, 

ze t~ bylo ~ostupováno směrem nejmenšího odporu, protože požitky veřejných 

zames:nancu n~b!lo možn~ nazývati přílišnými, a počet jejich jen - jak se zdá
odpovldal znacnemu etatIsmu, který se projevil v našem státě steJ"ně 'ako 
m h'" h ~ h· , h ' J v~ no yc statec Jlnýc po válce, a kde zasahování státu do všech složek a kl' k'o 

I v k"h Y. o u spo oecens e o Zlvota a zejména do postupu hospodářského se odůvodňovalo 

vzrustem populace, neúměrným ke vzrůstu příležitosti výdělečné. 

Vi~íme však, že zatížení strany potřeb veřejných spadá z veliké části také na vrub 

statní~ pod!likání, kde zvláště ~ice vykazovaly stamilióno';é sch~dk -. 

Nel~~ na to~to. místě ~ozváděti příčiny tohoto úkazu, ale jest p~chopitelno, že h~ 
,fr' ""~.ťť:t:, . :ah~,.en pr~~emu bOJ. Prvé kroky spočívaly v zavedení t. zv. soukromopodnika
Jj;tt r:áf<_telskeho rezlmu~o tako..!:ých p09-niků stá~, j -
~,' '~:rJ" '} ~ch úkglů sE~~ch. Heslo bylo jistě líbivé a zdálo se i úspěšným; arci v praktic-
Ui'btw,Q.L· kem provedení ukázalo se málo účinnÝm a také nebylo v celém do h d , I v ' . ...1- sa u prove eno. 
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A prece Jest sanace podnikání státního důležitým předpokladem sanace veškerých 

financí státních. 

l ... ším ~ro~em byl: n.ucená konv~rse vefej:qých výpůjček spojená ~ obecným s:Q.Í

e~~ ~Iry ~rqkQ:ye, t. :v}~~'p_~novou daní. Úvěrové hospodářství veřejné i soukro
me Jlste trpI vysokou měrou úrokovou, ale její ~nížení cestou not!!1y má všecky dů-
sledky normativ.,..{hn. o+anovení C 'v' t 'o b .. ...... o v , __ •• ,.~L~ ~, Jez J es puso emm cenovych zakonu casem 

p~~aly~ov~no .... Zdá se, že vůbec žijeme v době příliš narostlého úvěrového hospo
darstvI a ze napravu nebude lze naJ" íti J" inde nežlI' ve "'me"nev u'" m" ... v ... t" ... v o , ..., erne cas I uveru 

v účasti. 

Konečně byla hledána určitá .2!eva v t, zv. ~eva}vaci, jež však pro státní finance 

~~1~~,přímý ú ... č!n~ep~!.:..ný a mohla by působiti~ ne~!í~_o, jestliže by se jí 
pod~r~o ~ospodarsky ZIVOt povzbuditi a zej ména t.iké umožniti rozvoj vývo~"q. 
Dnesm dusledk d Id·... 'k ' r---'---'-'" '. ,:_.~, ____ ~e ~ez _.~E-se ta, ovému vývoji - aspoň trvalému - na-

s~ědč~':,~ti. S druhé strany jest uznati, že psychologicky vždy v 1o,PJ!~p krise lépe 
p~bI cmnost než trpné vyčkávání, až poměry ~ od sebe s~·-zlepší.~-·_·n_-
Od počátku však zůstáv I V" d v • ~ v, , v a o na Sl zas a ou pecovatl o vyrovnaný rozpočet a aspoň 
radne potreby státní uhrazovati řádnými, tedy zej ména definitivními úhradami 

~ nikoli úvěrem. V tomto úvěru zase zásadně jsme se bránili dluhům zahraničnín: 
a skutečně máme jich neJ!!.~o a i z těch značná část povst~:Jlěi;-~;-Přet 
válečného dluhu by;'vale' monarchl'e BIt d b V 

v' • -- ---'v-, . ..-- • y o o o re, protoze CIZIna nevystupovala 
vůči nám zvláště ochotně a i ve spojeneckých dohodových státech musili jsme 

svoj~~jistiti zástavou, což celkem u států konsolidovaných poměrů po

li;ických a spořádaných financí n~~Jyá ~~._?E.~~lé. Doba ukázala některé 
příčiny tohoto postupu: neinformovanost, agitace kruhů a států nám ~~~~E!~ 
'~:f~P..! ne~~~é~y o dá'\T~~~etku, pozemkové reformě, sekytť§:tf.,.,aci a eta

tisIp.jbje·Ž ostatně později sťaly se h.o,§po,,<i~!§.ký-:~:~ E-E-a~ním program~ijiných 
s,tátů, sloužila aJ2taci z_ah:~ní, jíž čeliti bylo těžko pro staré osobní a žurnalistic

ké styky informátorů a W~Il.!l:z;kn~~Jl.Q-st Yl~J~J!!iy tomto oboru. I úSp'~rná hlediska 
hJ:.ánila a brání i dnes často akcím, jež by přinesly podle zkušeností jiných států - -. -~ v dohledné době užitek. Konečně ukázala se menší znalost názorů zapůjčující ci-

ziny v tom, že potřeba výpůj čky byla odůvodňována časem sice velmi ušlechtilými, 

nevýnosnými úkoly. 
S druhé strany je také pravda, že cizozemské úložky zainteresují cizinu na hospo-

dářském i politickém úspěchu dlužnického státu; a potřebuje-li tento stát (na pře 
jakožto exportní) také sám investicemi získávati v cizině posice, není nevhodno -

nemá-li vlastních pohotových prostředků - je-li prostředníkem~~zí4:Q, 
jl~ymního k~.!álu.';-' -
vývoj naší úhradní soustavy dál se směrem !EZ~~ ~..E!.~h:lou~~ď!!í, takže v boha-

tosti úhrad odvozených a jejich vzájemném :groni~ní a_~ýši .m~m.~~~lo kollk!i:
~entů na sv~. Jestliže tato seriosnost úhradní strany rozpočtové působí na pová

lečné poměry nepříliš vysoké zadlužení, na druhé straně tiskne silně veškeru hospo

dářskou činnost a veškery důchody k zemi, což sice snad zmirňuje sociální protivy, 

ale zesiluje krisi hospodářskou a tím zase působí menší výnos úhrad odvozených, 

nehl;dě~ ~~-větší impuls k porušení daňové morálky. Bojuje se proti tomu sice 

citel~ými finančními, ale podle zkušenosti osvědčuje se trestní zákrok tam, 

kd~_~!!l trestný tvoří značnou výji~~_y~_~!_,~!av~~idelnému, což ovšem zde 
pfeceTen řÍ~můžeme. Vža:y:tpfíliš značné nároky veřejnosti na podíl z přičinění, 
majetku a důchodu poplatníkova dávají vzniknouti úvahám, jež nakonec -,sn~hu po 

*niku nepovažují ~a něco nem:ravn~!!~Jle za j~~j~~rok ~egeza.cl!ování. S touto 
psych=ologií poplatnictva jest dobře se seznámiti, a stará zkušenost učí, že rozumné 

sazby, určitá důvěra a loyalita vůči poplatníku tvoří t~prv~ovzduš~_~:e.2!~!!c-e, 
..4.,' ,~. 

které naplňuje pokladny státní daleko spíše než tvrdá bezohlednost. 
Také možno finančním předpisům n0'Y~ vytknouti nikdy nedos~~!~y~lynouci 
~áce kvap~é, neopírajíCí se o výsledky dřívější odborné diskuse, což působí 
nutnost častých změn nebo v praksi obtíže. Vůbec jsou naše daňové a dávkové .. --.. _-"~.-~'-

předpisy začasté v,ť.~komplikované a žádají mnoho úřa2ování, jež by sneslo 

velmi dobře podstatné zjed,!!.1?_4!!_šení. Není-li na zmožení práce ,s dostatek kvalifiko
vaného a proti svodům dohrou existencí a řízným právem personálním chráně
ného zaměstnanectva, nebudou někdy výsledky odpovídati očekávání. Pokusy 

o reformu správy finanční se dějí, ale posud nevedly k výsledku. 
Ale k rovnováze se přece spěje a zřízením intervenčního konsorcia i poskytnutím 
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některých prostředků státních zachovává se pravidelná a slusv ~ , v k . 
, ~ , o.v v~.,. • . na uroven ursovní 

statmch vypuJcek. Pnzmvym Zjevem Jest také pokračuJ'ící repatriace v· .. ··h . 
h . v ~ h . UasIC za-

ramcmc výpůJček, i když někdy je podněcována snahou po docíÍení lepv'h 
, v ~ I 'h Sl o 

zurocem vastm o kapitálu aneho ulehčení daňového Pokles libry a d I Y' I ' , . o aru pn-
nes nam ulevu tohoto zahraničního hřemena, a nehylo vinou finanční správy, že 

nehyla provedena včas veliká konverse poměrně vysoko zúročitelné naší st't ' 
, O' vk h . v a nI vypuJC Y za ramcní. 

Ještě hylo hy si všimnouti toho, jak hospodářská krise specielně vykonáváVIiv 

na stranu potřeh státních financí. Na jiném lnÍstě tohoto spisu jest promlu~eno 
o ,Eo<ipořene:zaměst!!aných a o., pracích investičních, jež mají zmírniti nezaměst

,-nanoste Ale přichází v úvahu též řada zásahů do h~podářství viastn~h 
• v :f v e o. 
Jez ~e . o~m~ t. zv. ~ízen~ho hospodářstv! snaží se některá výrobní odvětví aspo~ 
~drzet~, Jlnym pak poskytnouti. ryšší_ rentahilit~. Vidíme u nás zřízení řady fondů 

í. tlmt~ ukolem vyhavených, jimž se poskytují jednak prostředky -;'~~át'ní'p~hj~d
; n~, Je~na~ o~atřují se i~<ldy autoritativně U~~~ID:-Elněn.L~~ 
~!ast~e danove; J es~ pravda, ze tento postup nejrychleji vede k cíli opatření po
trehnych prostredku, ale na druhé straně rozmnožuje daňové hřemeno a půsohí 
odpor, kdežt,o postavení podohných a~eí !!-a_zákla~.~ačnosti ~hospodářské 

f za~ezpečené přiměřenou ?C~!':t!lou hylo hy' veřejnosti sympatičtější ';"';-~-di~"hy 
s~~se ~ postU?U hosp~~ářské~u. n~ž úřednímu, který přece jen výchvěvy hospo
darskych potreh nemuze tak mthve sledovati. 

Mluvíme-li o finanční situaci ve státě, jež je~t důležitou součástí posice jeho národ

ního hospodářství, nemůžeme pustiti se zřetele také j}ná hosp.(tdářstvíveře'ná 
.~~ Jsou to jednak některé poměrně ~rrl0statn(~oIl<lY :Fotom sam;;;;;i!~ 
~zemní2. konečně. s~~~práva odhoroyá'H~1:av.Qyská. Pokud jde o tuť~Hposled~t 
'může,me jen za~ím podotknouti, že její čast, zahývající se sociálním POjištěním: 
dochazí v tomto díle svého s~mostatného zprac~. ,.~, .. ,.' .. ~~.. ~ ... 

O některýc,l~ f~ndech j~me s~ již zmínili, al~estjich řa<!a, ajejich právnická osoh. 
nost a specmlm apropnace uhrad má vlastně úsporný ruh: nechce se z prostředk o 

V' h u 
vereJnýc ,~av cíl, k ně~lUž hyly zřízeny, věnovati více, n.ežli prostře~!!~x~_~!ad!!í 
~ro to zvlaste povolene mesou. To jest konečně -' třebaže to odporuje zásadě 
Jednot! ~tátního hospodářství represen.tované jednotou rozpočtovou a pokladní

za dnesmho stavu financí státních dosti pochopitelné, zejména pokud nedojde se 

k přesvědčenÍ,.že důkladná sanace jest možná jen revisí úkolů státu ukládaných. 

~aleko nej ~ět,Ší~ ho~:od~řs~ým činite~e~ veřej ným vedle stá~y. jsou ~va~--x ~~~!R-, 
2 sam~EYJ::. SICe, castecnym odstranemm t.zv. dvojí koleje ~frávn1 dostali jsme 

se,v ~e~nch a ~kreslCh do t"oho stavu, že jde vlastně o ~emí ~pravovaná orgá~ 
st,a:~lml; al~ za,sada setrvacnosti zachovala nám i v těchto institucích samosp-ráy.-: 

~e Jadro~ pravnIC~ou osobnost a specifické úhrady pro účely dříve samo;pr~é. -
HpspodářstvÍ ohecní jest ovšem ryze samosprávné. -

Jest dohře napřed si uvědomiti, že péči svazků samosprávných jest svěřena veliká 

část veřejné správy a že jim bylo uloženo také veliké množství úkolů hospodář

ských, zejména pak takových, jež týkají se hezprostředního styku veřejné moci se 

členy a účastníky společnosti státní. Dále jest třeha míti na mysli, že v době svě

tové války řada úkolů hyla zanedbána, ~,!vé ú~()~y::yyrostly a zatížily~dlužily 

samosprávu, a tak po převratu musila naš~ samospráva doháněti zanedhané a také 
,~--

'v~ zjednávati často paritu pro státní národ, za dřívějších poměrů mnohdy Qpomíjený. 

Popřevratová doba a krise tyto naléhavé úkoly znásobila. Ale odedávna finanční 

zdroje samosprávné hyly povahy podřadné a byly daleko méně rozmanité, než 

finanční zdroje státní. Důsledek všech těchto okolností nemohl a nemůže hýti jiný, 

nežli ten, že samospráva dostala se velmi často do finančních nesnází. Jest pravda, že 

snad k tomu také někdy přispělo poněkud nekritické posuzování finančních mož

ností po převratu a menší praktická zkušenost správní širších vrstev demokratic

kých, jež po převratu dostaly se zvýšenou měrou k vedení záležitostí samospráv

ných, ale nehylo hy spravedlivo na vrub této okolnosti přičítati více, než je 

skutečného nedopatření. N astalé finanční nesnáze ohj evovaly se ve trojím směru: ve 

vysokém ~adlužení, v přílišném ~yužívání některých zdrojů úhradních a vneschop

nosti \~.1a~~}~_ •• ~:~Ě:;.~~.~!.ditiQP.~.ti~I!!_třeha vel~i důthl:ivě veřejným zájmem žádaná. 
Jest pochopitelné, že t:.~nto stav ~l:;mohl .. ~ůstati trvalým, a že hylo potřehí jej 

upraviti; vážnou překážkou arci zůstávalo ~Q!!Šasn~~pá&YÝJ1Q~J}~j Ší.?E:.~~_~d

ní~~~~ p?!.itická s~ktura z~s~~pi~eI§.tev, jež ohmezování lokálních 

potřeb těžko snášela a jež plnému hospodářskému využitkování j,~O~~~~~~Ě
l?odn~ů plně n~f~J<l. 
Aby hyla tedy PLoved~:rut s::!!!~c~, bylo potřehí nejprve zakročiti na ,straně úhrad, 

a tu už vlastně před válkou hyly zahájeny kroky k opatření'lJ.hrad rázu více méně 
~~_=""7~ .. ~~, ~ __ 

}.okálního, pro něž zároveň yyd!na vzorná pravidls.,.jimiž ohce se měly :říditi. Na 

této cestě hylo p<",okra~~Q~án.Q i nadále. Byla v téže době zavedena (později ar ci 

upravována) 4,ávka z přírůstku ~o~):: ne~ii~í,jež však ukázala potřehu sou

středěného uklá,dání a vybírání. 

Stát uznávaje, že jednak samosprávným tělesům ukládá břemena i úkoly, jednak 
''''~ ,,,--._----
j}m vyčerp~vá možné základy finanční, odhodlal se k údělůJ!!., a to větší měrou, než 

~ dohác'h-předpřevratových: hyly t; neje~~~adřívější délY-ku pivn!~ piirážk!l 
;;, - --- .. 

k dani lihové a podíl na výnosu daní přímých, ale přímo přikázány svým .výnosem 
,", ~---'----' 

jako daně doiační,,~a~eá~ a poskytnut ~odíl na dani z převodu stat~ů a.JlJA-

c2~ýkonů i přepychové a p~ídělz d~IÍ.ě pivní. To znamenalo již podstatnou 

podporu, jež vyvrcholila v někte~ých suhvencích, v pomoci některých státních 

fondů (na pře fondu silničního) a konečně v podpoře zemí udílené, původně z fondu 
,.~~~-.---- * ....... 

k tomu cíli zřízeného, později prostě z úhrad k tomu cíli apropriovaných a zemí 

spravovaných. Podpora tato měla umožniti finanční situací ohrožené plnění úkolů 

těles samosprávných a po případě i jinak ulehčiti vyrovnání rozpočtové, arci může 

IIíI 
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býti poskytnuta jen za splnění některých podmínek, zejména pak té podmínky., 

že samosprávné těleso vyčerpá všecky vhodné prostředky, jež jemu samému jsou 

po ruce. 

A ještě tu byla samospráva pře~lu~roti tomu bylo zakročeno jednak obme-
Ji<- - --'--" ...c __ 

~~ním ko~!rah~ání dlu1!ů v..Yhec na případy zvláště nutné a hospodářsky zabez-

pečené, potom ~~~_~~te~~~~~í ~ožnosti úhi~ pr,~2. konečně 
utvořením orgánu ~~i,,~ms~~~v~~~J)enižní_ch<~E!~~ol~_daci předl,užení, 
kde tyto nadměrné dluhy mohou z~ Eo~o~i státní jednQ.t!!!L býti upl~ceny a~
placeny. 

Jinak bylo učiněno opatření, aby účelnou kontrolou bylo zabezpečeno také výnos-

né hospodaření v ťamosprávný~h-_podni~c.h. , ;:,;;,ÚV't/J;i'k) "'ÍlJ:]B5:é~ . 
N a druhé straně bylo třeba za~~ také 9~l~T~~idíme-;i~~ hned "po 

převratu §.1:i,~J#~~!!~~.Y~:m.Q~~.Y!lÝJ.~h~.gtřeh na stát, ale tento slib plní 
se zvolna a posud v tom směru nebylo učiněno vše, třebaže i některá jiná břeme

na menšího dosahu byla převzata státem. Také některá břemena byla účelněji roz

dělena na větší okruh, jako vydržování újezdních škol občanských (měšťanských).2) 

Hlavní věcí však jest zavedení tntensivnější kontrol)' nadřízených or~nů nad 

~~s-E.?_~ářstvím samosprávným. UiPfed pf~;rat~;' hylÝ t~';~Ill~ké revisnf' ka~ce
í~ře a pov~o~á'~{;yšší'ch~;~~b úhradních, jakož i možnost e::Xek~~e p;~-pohledáv
ky Ji~~:IlLJ!iJ!!ž~JsLpJ:Q:tLyůl!QJ:tQ~ (v Čechách a na Moravě). Ale po převratu 
postupovalo se zde ~J!Qll_~m~.~Jle~iČtěji. Vycházelo se z předpokladu, že lokální 

vlivy časem působí na zástupce samosprávné tak intensivně, že bez podpory se 

strany úřadů nadřízených nemohou býti vůči nim dostatečně resistentními. A tu 

tedy se rozvinula široce ~ont~?la:!.?~p()QJ:Í!, schvalovací a povolovací právo nadří
zených úřadů při opatřeních finančních, obmezení v povolování požitků samo

správnému zaměstnanectvu. Upraveno účetnictví samosprávné a regulována pra

videlná revise samosprávného hospodaření. 
'"'<···~-~~-----·_·>~·~~-"~···~~'---~·_~~rl_~'~ __ ·" __ _ 

Ale bylo potřeM, aby také ze samosprávného tělesa samého byl tu impuls ke správ-

nému hospodaření: proto byly zřízeny S!~osprávné ~om!~~ fi!lančnípd zastupitel~ 

stev odlišné, vybaveny P!á.IT...k~!!:~rqlní~i a poskytnuta jim možnost uchopiti se 

opray~gh pro~tředkj!. Také starosta i členové zastupitelstva hyli vázáni m~f~tko
Y.ě.ručením za sI!rá~pos~up~" pro nějž se vyslovili (ev. i jen hl~s~václ;'f-
S jiných však hledisk bylo ještě potfeM dohlédnouti na hospodářství samospráv

né.Především bylo úkazem velice neblahým n~<!,~ě~~~.,:l_~~~~~:rú P!i!~~ek, jež bylo 
s to, aby překročilo všecku rozumnou míru a .pop!fttní.~y přímo ničilo, anebo vyka-

zovalo tak ~iké rozdíb:" že P2dnikání s tohoto hlediska, usměrňo~lo~v~c:!la 

y \~ez zřetele na hosEo~ářské~E!!?mínky~ Tomu byl učiněn konec ~,aximali

~,~~ .. P.!~~ž~ls při čemž také bylo učiněno opatření, aby výhody jinak po~kyt'~;;-~i~ 
(na pře zákon;m o ochraně nájemníků) nebyly výší komunálních přirážek paralyso-

vány. 
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Také volba i sazby jiných dávek komunálních nebyly věcí lhoste~nou: ~ohlo b~ ~e 
tu uplatňovati příliš mnoho zřetelů lokálních, kte~é ~ 0yravdov:m ,zaJme~ :ereJ-

, .,,' 1 V'h A proto došlo k~zm.Irnenemu vytcem druhu techto nym nemaJI mc spo ecne o. . . .. 
dávek, stanovení jejich maximální výměry a v~~~ vzorných praVIdel o JeJIch 

ukládání. Odchylky nejsou vyloučeny, ale vyžaduj{souhlasu vlády ane~nce 
~o shromáždění. Tím jest dostatečně zabezpečena účelnost, nezávadnost 

a zvláštní jejich potřeba. " " 
Samospráva zájmová ,rozvinula se u nás značnou měrou neje~ v ohromnem obor~ 
s~~iáf~h7POr~7'lehož dávky dosahují vysokých čísel (Jsou tu p.okusy take 

o ~Z!~~I~~·~ě~t_~~t~2jj§!j1!i.p-:rQ!~jkodám, j ~ko požárního, krupo~lt~ho a do

bytčího), ale i v zařízení různých komor a spolecenstev. :~t~vposledm ~Jev~ ve,dle 
některých dávek povahy poplatkové jsou odkázány na pnrazky k damm prlmym, 

podobně jako i v zálf~it.ostech církevních (církevní daně, přirážky na církevní 
.--

školy na Slovensku). 
",v , ""h k t't pr"'vovaného potom všech hospo-~ontrolaJ:lOspodar§!Ylstatm~Q, pa g_B:_~~_.~ __ "" .. ,."'~"~ v' -., ..... , .. -:- .--'. 

dář.§t:v:í . .,.jimž stát poskytuje nějaké subvence, byla opatrena hned po prevratu 

(1'.' 1919) zřízením ~.~~X~.~~~.~~etní~~!?_I!:~~~~fllJL~~B:~U,~terý tuto kont~olu sou-
v o • o, , 1 dk d" I tem proJedn<>tl (narlament schvalUje rozno-streďuJe a JeJI vys e y ava par amen u ~~~. -.- v """::.,L.~: . 

čet i závěrečn ' účet státníh,Ale parlament i přímo zasahuje kontrolne, tak zvlastm 
k-;;isí~~k-;;~ku a z přírůstku na majetku a po případě dává si předklá-
dati také ,ji~~,--ť0drobné ~..Y-.!. Zvláš,tní osudy ~ěla t~P_~\Il~~_1i:~:r:rl~S~ dvakrát 
aktivovaná a ve své aktivované formě ~kdynedosahnuvsI te uClnnOstI, Jakou vy-

vinula teprve v:po~ednLdobě. Právě vš~k obtíže finanč~~ t~t~ ~o~y způ~obily, že 

;úsp~r~~u ak~i vz:~l~~~~_ou_~~~:~~_~kr~~~~~O~~"_~h-~om~~d __ ~-~Jez s"e ra~hI na pOt
d

= 

.', -:;--~ ... , v v h ' h" takto přímo o :rozpoctove o ses aklade rozpoctu o moznostec uspor a zasa a r-----~ ----- ~.-.---~.------: 

vování. V některých věcech bylo tu jistě dosaženo ~~~Ě-_l!, třebaže v jiných poh-

ti~ká.· struktura komise energickému postupu vadí. . 
SerÍosnost ve veřejném hospodářství finančním charakterisovala až podnes vývoJ 

~~h~t~~~;~' ~-~~Š~m státě, a není pochybnosti, že je to~! politika, již 
v tomto směru bylo možno nastoupiti a již do budoucnosti zachovati jest jistě 
nejlepším programem. v • 

Ale v mezích tohoto širokého pojmu jest podati také ~,rognos~~p!.()~:ram ver~J:. 

nich finJ!!!cí pro ~u příští v rysech konkr_~něj Šíc~:. v v • , 

Nelze pochybovati, že se hospodářská krise dotkla vyvoJe naseho V~!_~l!!~_h()J!o~pO-
dářství ,měro]1 z:rláště citclnou~ že - kdyby nebyla učiněna opatření oh-r-aRfta
~Ý:;~j by se bral cestou velice nepříznivou, která by asi napodobovala cestu, kt~rou 
se brali sousedé. 
NescházÍ ovšem také navrhovatelů, kteří by chtěli přerušiti posavadní hospodář-
ský vývoj a hledati ~ní cest nqyich. Nehledě na nevyzkouš~nost těchto 
metod nemůžeme neviděti, iei' život, hospodářský jest plodem nejen snah do 
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budoucnosti, ale také historického vývoje, a každé přerušení znamená obtíže a 

nepříznivé výsledky. 

Proto nelze jen beze všeho 9pustiti posavadní soustavu úhrnd.ní, třebaže ovšem , 
se obj evuj e potřeba, aby bylo dosaženo ~tšího výnosu. V prvé řadě přij de tu v úva-

I hu ~elnější vybudování norem. Dnešní nesjednocenost zákonodárství a k~mpliko-
" \.. ....... ~. 

'vanos:LPfe..dpisů vede ke kO}::J:lplikovanosti správy, aniž by z toho bylo dosaženo 

úm~ného výsledku. Jest možno, aby se zákonodárství finanční přimklo k .svému 

_ národohospodářskému podkladu těsněji anebo volněji. V dobách poměrně jedno

duchých poměrů hospodářských může býti zachováván princip prvý s jakousi na

dějí na úspěch; v dobách hospodářských poměrů složitých nedá se věc vůbec prak

ticky provésti jak pro značnou rozmanitost, tak pro velikou pohyblivost těchto 

poměrů: složité předpisy za tímto cílem se beroucí vedou nevyhnutelně ke kompli

kovanému řízení a kolísavému rozhodování; jejich časté změny postihují poplat

níky neočekávanými břemeny. Nejhorší však jest častá nemožnost kalkulace za

tížení a dlouhé spory o jeho výši, což se dotýká zejména podnikání velmi tíživě a 

často jest jedním z důležitých důvodů zostření krise. A výsledek musí často býti 

korigován cestou mimořádnou: amnestií, odpisy, promlčením, bezvýslednou exe

kucí. Často pak nastupuje trestní řízení, aniž by poplatník měl subjektivní vědomí 
nesprávného postupu, který se mu klade za vinu, a spíše si věc vykládá jako šika

nování. 
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Toto hledisko mělo by vésti k podstatnému zjednodušení a určitému schematiso

vání dávkových předpisů, jak k tomu dovedl vývoj také už v jiných státech. 

V době přítomné nejvíce by v tomto směru potřebovalo úpravy právo poplatkové. 

V oboru dávkovém jest také zapotřebí zjednodušení správy, ale ovšem také její 

dostatečné opatření kvalifikovaným personálem. Posavadní tempo reformy správy 

- jako něm výše bylo zmíněno - musí býti opuštěno a postupováno rychleji a 

arci za spolupůsobení lidí dobře znalých prakse a potřeb. 

Ale také jest potřebí, aby téže základny nedotýkalo se více dávek, z nichž nadto 

každá jest samostatně spravována. Tak vidíme na př. duplicitu zatížení poplatky 

správními a dávkami z úředních výkonů. Ale je tu ještě jiná veliká duplicita zatí

žení při různé správě a to jsou daně výdělkové a daň z převodu statků, pracovních 

výkonů a přepychová. Tato daň ve své prvotní formě a kaskádovém účinku byla 

opravdu jen přechodnou pomůckou z nouze; ale průběhem času doznala podstatné 

změny zejména zavedením a rozšířením paušalování. Toto odstraňuje násobné 

řízení a zatížení diferencované podle počtu převodů (což jest národohospodářsky 

nesprávné) a blíží se ve své nové formě výdělkové dani odlišené podle předmětů 

výroby a odbytu. Jistě tento způsob nazírání na výdělečné možnosti jako podklad 

zdanění není nemožný a dokonce nevhodný, a dalo by se počítati s tím, že by zdaně

ní výdělkové měl~ dvojí základnu: celkový příznivý výsledek ryzí (v jeho nedo

statku základní kapitál) a podle zjištěného obratu v jednotlivých druzích zboží 

vyšetřený podíl jeho ceny, který však byl by ukládán jen při výrobě (tím by také 

bylo snadno možno toto zdanění neuvésti v život při výrobě předmětů pro export 

a po případě by taková daň mohla po vývozu býti vrácena). Daň byla by ~loo
žena jednotně, na základě téhož řízení s daleko menším obtěžováním poplatmku 

než dosud. 
Dalším vhodným objektem dávkovým byl by podíl na zisku dosaženém hospodář-
skými opatřeními, podnikanými v záj mu ve:řej ném. Jestliže se udržuj e vnitrozem~ká 
cena některého zboží nad paritou světovou, ale k doplnění tuzemské potřebYJest 
potřebí dovážeti doplněk za světovou cenu v cizině nakoupený, jest jen spravedlivo, 

jestliže podstatná část této cenové diference bude zabrána k užitku obecnému. 

Také některá obmezení hospodářská mají vliv na menší výsledek veřejných úhrad: 

vidíme to na pře v obmezení výše činže,jež dnes už nezná toho sociálního důvodu, 
jak tomu bylo dříve. Stejně působí osvobození někdy na velmi dlouhou ~obu ~o
skytovaná (za Rakouska na p:ř. i budovy z důvodů stavebních osvobozene musily 

platiti aspoň 50/0 daň výnosovou a všecky přirážky samosprávné). , 
Dále bude musiti býti zásadou, že hospodářské akce mají se p:ředevším financovatI 

samy, a příplatek z prostředků veřejných může býti jenom vzácnou a specieln~ 
odůvodněnou výjimkou. Za to vše, co povznáší podnikání jakéhokoli druhu, mUSI 

býti zkoušeno a podporováno, neboť právě v práci a v návratu nezaměstnaných,do 
činnosti je dán první a hlavní kořen zlepšení také financí veřej ných, jež přece Jen 

z veliké části zůstávají a zůstanou založeny na úhradách odvozených, které tedy 

čerpají z výsledků kapitálu, práce a důchodu cizího. ~ 
Nemyslím, že by bylo tak nesnadno uvésti také veřejné podnikání do rovno:ahy , 

nebo aspoň tolik,- aby se dal případný schodek unésti. Snad v některých smerech 

vedení posud spíše řídí se zřeteli technickými než hospodářskými: v tomto 

směru bylo by zjednati nápravu harmonisováním zřetelů, při čemž ovšem hospo

dářské veto by tvořilo nepřekročitelnou hráz. 
To, co bylo výše řečeno o přílišném podílu úvěru na veškerém kapitálovém základu 

moderního hospodářství, potřebovalo by jen doplňku v tom, že veřejné dluhy na

mnoze jsou opat:řeními jen formy, nikoli povahy hospodářské, zaklá~a~í se. ,na 

penězích bez hospodářské potřeby vydaných, že za všech pak ~~o~nostl ~e.st ]lch 

příliš mnoho a stále se rychle rozmnožují. Jest jasno, že se tu m.u~~ Jed~atl Jednak 
o přemíru podílu úvěru na kapitálovém základě, a tu bude mUSItI cást Jeho hospo

dářsky nutná býti proměněna v účast. Ostatně - odporuj e to sice mode,rním~ 
pojmu úvěru - ale přece jest nutno si uvědomiti, že úvěr nemůže ~a~h~vatl ~a~~
tál a poskytnouti úroků, použije-li se ho k podnikání, a toto podmkam nema pn

měřených výsledků. Jen deposita v safech a tresorech se nemění, ale ta také sama 

o sobě nic nevynesou. 'S tohoto hlediska bude nutno hleděti svého času na ve-

řejné dluhy. 
Odklon od naturálního plnění a konání pro veřejnost zahájil cestu zatíženého fi-
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nančního hospodářství veřejného, i v tomto směr~ návratem k povinnostem 0-

dobného plnění ve prospěch veřejných celků ušetří budoucnost hodně na fina~č
ních potřebách, aniž by musila příliš restringovati veřejné úkoly J' ak se - aspo v 

d 
.. .. " ' n 

o JIste muy - dnes ukazuje nevyhnutelným. 
J. DRACHOVSKý 

POZNÁ~KY: 1) J~~~ zv~áštní 8h~dou okolností, že v podohné situaci hylo i ,Polsko před rozdělením o více než 
stopadesat let pozdep. - 2) Vydrzování škol men~ill' ovy'ch __ ~"L d' ď , o vuuec spa a na stat. 

~ITERATU~: Kozák, Československá finanční politika (Praha-Brno 1932); Drachovskj, Finanční olitika 
ceskoslovenska (v :f!~h~J9,,g3J. p 

Sociální složení obyvatelů našeho státu 

Urbanisace. Tak zvaný ~~útěk z venkova" projevoval se již v Rakousku stálým 

stoupáním obyvatelstva, usedlého ve větších obcích majících přes 2000 obyvatelů. 
V zemích českých činilo ze 100 osob opyva1;~Istvo venkovské, usedlé v obcích ~d ---_ ... ~ " -- ~--------"..--

2000 obyvatelů (srvn. Horáček: Učebnice národohospodářské politiky): 
~_ď_'_"~,,,-~ 1880 1890 1900 1910 

Čechy . 72'1 68'2 62'7 58'9 
63'3 
50-5 

Morava. 

Slezsko. 

Po převratu 2~.~,,~~~~~val a podle sčítání lidu z roku 1930 bylo v obcích 
s méně než 2000 obyvateli 52·2% obyvatelstva (v roce 1920 56·8%); naproti tomu 

v městech s více než 20.000 obyvateli bylo v roce 1930 již 16-6% lidí (v roce 1920 

toliko 13%). U-.rbanisace jest daleko intensivnější v zemích historických než na 
~-""""-----~ 

Slovensku a Podkarpatské Rusi, jak jest patrno z dat o hustotě obyvatelstva. 

Hustota obyvatelstva se snižuje postupem k východu; oproti osobám km
2 

v ~ech!~~ stojí ~.~usi, Proti útěku z venkova působila p 0-

zemková reforma~ jejíž výsledky v ohledu populačním byly již aspoň čá
stečně zhodnoceny Boháčem (Sčítání obyvatelstva s hlediska zemědělského, 
1933). Po~le jeho odhadu pozemková reforma nezesílila útěk zemědělských dělníků 
z venkova; vytvořila v zemích českých založením nových rolnických usedlostí 

p~~,e~~Q.!00.Q.~c4..§.~~!.~_~~_zeIl:l:~~~.lců. V okresích, kde došlo k účin
nému provádění reformy, činí přírůstek samostatných zemědělců 10 až 15, ano 

i více než 20%. Částečně je zachycen vzrůst v těchto datech (počet samostatných 

zemědělců) : 
1921 1930 

v Čechách. 314.441 325.496 

v zemi Moravskoslezské . 185.580 192.141 

v českých zemích 500.021 517.637 

.'<>_/ 

Hospodářská krise ap-silí ot.~agraris~~ znamenají rovněž zastávku ,:pří-
livu do měst, kde není nových pracovních příležitostí a kde naopak jsou vyřazováni 
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z výrobního procesu i ti, kdož se v něm již uchytili. Důsledky hospodářské krise 
v tomto směru nemůžeme ovšem dosud odhadnouti. 

In.du.~~rialisace. Postup og_2j~měd~í k ~~~_!!l-y_~l~je tendencí, která se proje

vUJe JIZ .~~J~t s~d~esátý~h. V zemích t. zv. historických jde o přesun trvale 
postUpU]ICl, Jak Jest patrno z těchto cifer: 

V Čechách příslušelo z 1000 osob a) k zemědělství v roce: 
1890 394'1 v roce 1930 230-3 

t-

b) k průmyslu v roce: 
1890 384-6 v roce 1930 417'8 

Na Moravě a Slezsku: 

1890 470'9 

1890 334'1 

v českých zemích: 

1890 419'5 
e----

1890 ~ 

v roce 1930 

v roce 1930 

a) k zemědělství v roce: 

273'8 

b) k průmyslu v roce: 

408'2 

a) k zemědělství v roce: 

244'8 
"-4 

b) k průmy§1.u v roce: 

414-6 
-~ 

Ze 14,7.29.536 obyvatelů přítomných v republice Československé při sčítání lidu dne 

1. prosmce 1930 mělo obživu (Československá statistika, svazek 104): 

v zemědělství, lesnictví a rybářství 

v průmyslu a výrobních závodech 

v obchodu, peněžnictví a dopravě. 

ve veřejné službě, svobodných povoláních 
a vojsku . __ . _ . _ . 

v domácích a osobních službách . . _ . 

v ostatních povoláních 
• o ...... 

žijících z podpor a rent, studentů a žáků 

5,101.614, t. j.~4·642/o 

5,146.937 ,,<.34'94°10 
1,908.531 ",12'96ry o 

909.304 tcl22to 
183.814 

" !:..~§_Ojo 

15.319 
" 0-1°% ,. 

mimo domov . , .. _ . 

osoh hez údaje povolání . . . 

Celkem . 

. 1,256.852 " 8'53% 

207.165 " 1'410f0 

.14,729.536, t. j. 100% 

Srovnání zhoršuje se pro zemědělství po úvaze, že uvedené číslo znamená počet 
tě~~, .kdo. mají v zemědělství obživu, bez rozdílu, zda sami pracují či nikoli. Srov

~~JI-:I se Jen osobyvýdělečně činné, připadá na výrobu průmyslovou výdělečně 
cmnych 38,3%, na výrobu zemědělskou toliko 25-6%. 

Po:něr m~zi zemědělství:n a průmyslem jest ovšem různý v jednotlivých zemích 

naseho statu. Kdežto v Cechách připadlo v roce 1930 z tisíce obyvatelů na země
dělství 240,6, na Moravě a ve Slezsku již daleko více, t. j. 285,5, na Slovensku 

568-2, v Podkarpatské Rusi 662·9. Naproti tomu připadlo v roce 1930 v Čechách 

z tisíce obyvatelů na průmysl a výrobní živnosti 417-8, na Moravě a ve Slezsku 

408,2, na Slovensku 190,6, v Podkarpatské Rusi 119·4. 

IE:tensita úl.!yt!U (srv. Boháč: Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení oby

vatelstva českých zemí, 1933) zemědělského obyvatelstva v posledním desetiletí 

(1920-1930) jest ,skutečně :nepok~jjyá~ jak jest patrno z těchto dat (úbytek): 

v letech 1891-1900 . 

" 1900-1910. 

" " 
1921-1930 . 

3'83% 
3'62% 

13.59°/ 
~ 

Příčin tohoto rychlého úbytku jest několik. Pozemková reforma měla vzápětí 

llokles n~je~e!~os~~tků a~~~k!1.; zemědělského dělnictva ubývalo již před 
válkou; ruční práce se nahřadila strojem; agrární krise a klesající životní míra 

zemědělského dělnictva a deputátníka ~hnaly jej do výroby průmysl~vé (srv. 
v ~ ~-"--=-

~, Základy organisace zemědělství Ceskoslovenské republiky, 1934). , 
POzemková držba. Výsledky sčítání lidu z ro!u 1930 ukázaly jasně (poukazuji 

opět na ~oh,~č~~y: __ ~!udie), že př~~~ yel~!i~_~etk~ze~~~ho má stíny 
nejen socIální, n.ýJ.lI'Ž i popul~_ční. V okresích, kde na 1000 ha zemědělské půdy 

připadá na závody větší než 50 ha toliko 0- 5% půdy (oblast řepařská), jest na 

1000 ha činno l2.!:.:JI.-QMlb příslušných k zemědělství; naproti tomu v okresích, 

kde závody větší než 50 ha mají přes 35% půdy, jest těchto osob toliko 449·5. 
Zemědělská držba jest patrna z t~hoto . přehledu (Pavel, Úkoly ~nitřní 
kolonisace) : 

Počet a výměra zemědělských závodů v roce 1930. 

V procentech celostátního úhrnu 

Závody s úhrnnou výměrou celkového počtu I celkové výměry 'Ii Celkové výměry 
závodů závodů jejich země děl. 

(1,648.604) I (13,458.466 ha) I (8,47~~7?o ha) 

1. parcelová hospodářství do 1 ha 28-2 I 1'6 I 
1-----------------------1---------1---------1---------1 

2. domkářské závody od 1-5 ha i!~~ :e.:2-> l;.~ 

.13-6 19-9 .' 
&/ 

3. malorolnické závody od 5-10 ha 15-7 

4. malé selské závody od 10-20 ha 21'5 

5. střední selské závody od 20-50 ha 3'6 \ 12'3 15'8 

6. velké selské závody od 50 až 100 ha 

7. velkostatky nad 100 ha _ 0'5 

Celý stát, ... , ... 100-0 100'0 100'0 

Převahu malých podniků mají .~~!!1:~.~_~P~~~J, kde z malých závodů mají Čechy 
podniků E<!-} ha }_~}%, Morava a Slez_sko 4_!:~, kdežto země východní jen 

24·~% . ..--

-
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:'růmysl. Podle posledního sčítání lidu bylo zaměstnáno v průmyslu a výrobních 

zl~nostech 5,146.937 lidí, t. j. 34-94% obyvatelstva. Podíle jednotlivých odvět ,. 
prumyslových náleželo z 1000 ohyvatelů k hornictví 16.7 hutnictví 5.2 Vl ~ , k o " zpraco-
va~ ovu 43,3, průmyslu strojů a přístrojů 28-9, průmyslu kamene a zemin 19·2 

prumy~lu sklářs:ém~ 9,5, chemickému 5-0, plynárny, elektrárny, vodárny a pod: 
2,5, prumyslu drevarskému 32·1, papírnickému 5,4, polygrafickému 5·6 textiln' 
53 3 k 'v k" ' lmu " ovars emu 4,8, oděvnickému 36-4, ohuvnickému 17·1. průmyslu potr . 

V' • 3 avm 
a pOZIV~tl~ 5-3, živnostem stavehním 61·1, průmyslu hez hližšího -označení 1·3. 
Industnahsa~e poválečná nen..Qstupov I ' t k hl dl B ,. v • --:== __ ~_ . _.~ ._ .. -~,~.:r.. a a u.~; po e ohace JSou nositeli 
pr~myslové expa,.ns: prů~ysl kamene a zemin, prů~ysl dřevařský, papírnický, 
prumysl zpracovam kovu a strojnický. Některá odvětví průmyslová vykaz .... 

'd ... ' d k ( UJI rapl m upa e těžba uhlí, výroha železa); počet osob v ohuvnickém průmysl 

výdělečně činných klesl se 121.003 v roce 1921 na 90.994 v roce 1930 (v Čechác~ 
nastal pokles s 80.832 na 48.511). . 

Změn-z společenské struktury. Nynější vývoj sociální s~ruktury ohyvatel

s::a naoseho ~tátu cha~akter!suje nejen '!y21I!~!Ú i~du..ttrialisačního Erocesu, nýhrž 
tez ~~rust onec~ sp~lecenskych pov~lání, která se zahývají dis~ucí .'Yy!~~e'ných 
s!§l.Jku a orgamsaCI. V roce 1921 pnslušelo v česky'ch zemích k obchod vv . , u, penez-
~lC ... tVI ~ d~pravě 1,172.984 lidí, vroce 1930 1,504.922; je tu tedy přírůstek 331.938 

hd~: t'J~p~es 2~(o. Přírůstek za 10 let činí v Čechách u ohchodů se zhožím 44-65%, 
v Zlvnostl hostmské a výčepnické,4~~~~ %, v pomocných živnostech oh~h~d~ích 
~.63%,:. ~eněžnictvWl3..:31i%. Kdežto počet příslušníků ohchodu, peněžnictví a 
dopravy cml 123·1 na 1000 ohyvatelů~ počet příslušníků veřejné služhy, vojska 

a ~vohodných povolání činí~. Je třeba zdůrazniti, že vzestup osob, zaměstnl::l,

nych ve ... státní a jiné veřejné správě, nešel v posledním desetiletí tak rychle, jak 

bYvvyplyvalo z hěžného názoru (v:/ěéských zemích o 1-9%); naproti tomu vzrostl 
pocet osoh v:e svohod ", .., . 

Z~odvn~coení v~voje. Za desetiletí 1921-1930 vzrostl v celém státě počet 

pnslusmku v prumyslu a živnostech ze 4 552 398 na 5 148 051 b h d 
v v' .. J'" • ,voe o u, 

pen .. ez~lCtvI a. dopravě z 1,445.976 na 1,908.531, ve veřejné službě, svobodných po-
volamch a VOjsku z 764.152 na 908.190, v domácích a osobních službách ze 132.253 

n~ :,~3'v~I~; v země~ěl~t~í nastal pokles s 5,384.787 na 5,101.614. Ohjevil se daleko 
:.etsl"pnrustek vydelecne činných vR~,~~~:nevýrobních proti po§tu v~dělečně 
c~~ny~h vea!ýrobní~!!J?ov~oláníclI. Přibývá osob závislých a uhývá p-~';~
~t~t~ych. Hospodářská krise projeví tu nepochybně další přesun~ který zatím 

Jeste ~ebylo _m~žno dostatečně podchytiti. Racionalisace~ kapitálové aglomerace 
a vzrust vehkych podniků přesunují lidi od manuelní práce ke kancelářskému 

stolu~ o~ samostatného podnikání do námezdního poměru. Vyslovují se proto 

obavy pred dalším pokračováním v tomto sociálním přesunu, který může zname

nati ()h.rQže!~Ls~lost~~polečensk~ S!~\!ktuU. 

V "Československé statistice" (svazek 104) r'ozděleno jest ohyvatelsvo na tři hlavní 

~M!fu!y. Do p.~yé se počítají o~ohy s~.~oS~~!~~_.~ý~~le,čněJi~né a 
slušníci (p~ika1;elé) ~ do S!1!!t~ n'ámezdní síly konající prá~_~~~uševní aneh~_~~, 
~tech vedoucích a pe~~~~.J.?gli~těpé (úředníci, zřízenci0a jejich příslušníci), do 

t~tí-dělníci (a Jejkh"p.iislu.šníci). Rozvrhneme-li do jednotlivých skupin osoby, 
4!.- .~ 

zdržené od povolání a k němu se připravující, bude činiti počet příslušníků 
sociální třídy: 

v roce 1921 1930 1930 více nebo méně 

saIIl,;.?statných . . · 6,018.491 

2J ~e~ů .. - . 

.J} zřízenců a dělníků 

· ,1,0Q.2·013 

· 6,584.920 
i..e/ 

5,826.685 

1,303.147 

7,599.704 
,-~-~ 

než 1921 

191.806 
-r-~ 

294.134 

1,014.784 

Počet ohyvatelů v třídě samostatně výdělečně činných se tedy zmenšil za 10 let 

~. 3.2%, u třídy úřednické je vzestup .~0/o, u třídy dělnické .o~. 
Národ důcho O sociální struktuře obyvatelstva dává nám určitý obraz též 

tato st~tistika o národním důchodu. V letech před krisí byl odhadován,národní __ 
-, - ---~---.'-------------' .-"---

q.ůchod číslem 80 ~il!~:r<l,)(č (Smutný, Otázka národního jmění a!1árodního 
~~~'-'--'--"----'-"~ diwhodu, t9.2Q) a průměrný důchod tednoho ohyvatele pa ~Kč. Podle stati-

stiky daně důchodové za rok }9_~_0 (Csl. statistika, svazek 96) bylo v roce 1930 
všech poplatníků daně důchodové 2,727.195 a jejich důchod činil 39·7 miliard Kč. . ~~-

Úhrnný důchod se rozděloval tak, že-ni Čechy připadalo ~~.~.?,2.~ milionů Kč, na 

Moravu a Slezsko,?339 .mil., na Slovensko mil., na Podk. Rus 456 mil. Čistý 
příjem, podrohený dani důchodové, činil roku 1930 z pozemků 3.729 milionů Kč, 
z budov 715 mil., z výdělečných podniků 7.982 mil., ze služehního poměru 7.447 

mil., z kapitálu 1. 1 79}:nil. V.úhrnném počtu poplatníků najdeme n?~~ější ~uE.iny 
v,neJ~ižšÍch!~~Íd~é dů~ho_do~. Nejslabšími důchodci jsou dělníci, jichž v nej-
~ _~_C~~"~."w.,o;:.,,"_-'- ," ,. 

nižší třídě důchodové nalézáme p!_~~_6~!~síc; asi stejný počet v téže třídě nalé-
záme u .zemědělcti, kde však přes 100.000 poplatníků přiznalo již vyššÍ důchod 

"-----~,~~_._-~ .. _~ ;,...<:-.----«-"._-~. -, ... _~,~._" --~--~.,,~ 

(9-12.000 Kč). Ve 4yOl!..~.ůchodQJ~jc4 t:řídá~Ě-_Ilejnižších nalézáme přes polovinu 
p~:tníků. Promítneme-li tato fakta do sociální struktury našeho státu, jest , . 

z nich patrno, že jsme státem mal ch důchodců, že_náš důchod e dů-
~._--_._---- '-.-

chodem racovním a že poplatní síla tkví v· ~,.~~~!_ch 
poplatnících. 
Závěr. Statistika podává nám obraz obyvatelstva vurčitém okamžiku; směr 
vývoje můžeme však posouditi toliko ~l\~rn..ání~,.4,el§ihQ č~vého vývoje~ Náš 
hospodářský vývoj se mění; stát a veřejné korporace stávají se stále mocnějšími 
podnikateli a zaměstnavateli; ale i soukromé podnikání se koncentruje; nastává 

velké soustředění kapitálu a ohromných prostředků zařizovacích a provozních. 

Proto v hornictví a hutnictví hylo v roce 1930 napočteno jen 55 samostatných 

podnikatelů a 4 nájemci, proto méně nežli 10% samostatných podnikatelů má 

....... 
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také živnosti stavební, průmysl strojní, papírnický, grafický, kamene a zemin, 

chemický, sklářský a textilní (2,8%); proto i v peněžnictví je jen 1·3% samo
statných. 

Odtud plyne B~ování naší ~ociální~, kde nastává stále užší spojování 
kdysi různých sociálních vrstev a kde funkci individua jako nezávislého podni

katele_ přejímá zaměstnanec ~elkopodnik~,sroužÍcÍho ;y;řejnos!i: Pouhé projevo

vání obav tento proces nezadržÍ; je třeba vyvoditi z něho praktické důsledky a 

upraviti právní a sociální poměry tak, aby se přesuny dály bez nebezpeČÍ pro vývoj 
celého stá tu. 

OT.KLAPKA 

LITERATURA: Boháč: Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení ohyvatelstva českých zemí. - Týž: 

Sčítání obyvatelstva s hled:\ska zemědělského. - Týž: Přehled nejdůležitějších výsledků posledního sčítání lidu 

(Statistický ohzor). - Smutný: Otázka národního jmění a národního důchodu. - Ullrich: Sociální struktura 
dneška (revue Dnešek, str. 30). - Československá statistika, svazek 104. 

Vedoucí zásady naší sociální politil~y 

Dříve ještě nežli bylo možno mluviti o lidské společnosti, byli ve společenství lid

ském členové, o něž ostatní musili pečovati, p·oněvadž oni sami nemohli žíti bez 

pomoci. Je to především pud mateřský, který zabezpečuje třeba neuvědomělou 

péči o dítě a přispívá tím k udržení rodu. Na poněkud vyšším stupni společenského 

vývoje je to představa ochranných bůžků rodinných, která vynucuje úctu k ro

dičům a určitou péči o ně. 

Ať pak bude společnost lidská jakkoliv organisována, připadne jí péče o osoby ne

dospělé a přestárlé, které dosud anebo již se nemohou samy uživiti. 

Pokud se tato péče o osoby slabé omezuje na členy rodiny, není ovšem možno mlu

viti o péči s o c i á I n í. Tato se počíná uplatňovati teprve na stupni, kdy společnost 

uznává za svoji povinnost pečovati o osoby pomoci potřebné, které nepatří ke 

kruhu rodiny v nejužším slova smyslu. Jde jistě nejprve o okruh kmene a později 

společenstvÍ obecního, v němž bylo pečováno o osoby neduživé tělesně či duševně, 

pokud ovšem nebyly utráceny jako zbytečné zatížení kmene. 

Bylo třeba již nejenom značné diferenciace společenské, nýbrž i kulturní vyspě-

108ti, když společnost počíná chrániti osoby, které jsou slabé svým postavením 

sociálním, třeba jsou tělesně i duševně zdrávy. Sem patří na pře určitá zákonná 

ochrana otroka, třeba původně hodně omezená, nebo nové rozdělování půdy po 

určité době a pod. Tu chrání již společnost určité své členy před následky společen

ských řádů, které umožňují rozdělování členů společnosti na silné a slabé. Chrání 

je záměrně a organisuje způsob této ochrany. 

Teprve v tomto rámci můžeme mluviti o sociální politice. Neboť sociální poli

tikou rozumíme záměrně organisovanou činnost, jejíž účelem jest chrániti určité 

skupiny lidí před hospodářskými následky závad, které tkví v určitém společen

ském zřízení. 

Při studiu sociální politiky přicházejí v úvahu v podstatě tři základní otázky: 

A. Na které osoby se vztahuje sociální politika? 

B. Kdo je nositelem činnosti sociálně politické? 
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c. Jakými prostředky jest docilováno zamýšlených účinků sociálně politických? 

Na žádnou z těchto otázek nelze odpověděti jednoznačně tak, aby odpověď měla 

neměnnou hodnotu. Odpověď na každou z těchto otázek je závislá na poměrech 

dohy i místa a podle nich se musí měniti. 

Všeobecně lze odpověděti na první otázku aspoň v tom smyslu, že sociální politika 

musí se vztahovati na skupiny lidí, které prof. Foustka nazval před mnoha lety 

"slabými v lidské společnosti". Ale sáru tento pojem není konstantní, nýbrž je zá

vislý na daném společenském zařízení. Anebo aspoň společenská "slabost" není 

pociťována stejnoměrně u všech skupin "slabých"; proto sociální politika si všímá 

intensivněji tu té, tu oné skupiny podle toho, která skupina dává najevo inten

sivnější potřehu ochrany. Osvětlíme tuto myšlenku dále příklady ze sociální po

litiky československé. 

Pokud jde o druhou otázku po nositeli sociální politiky, je třeba napřed odmít

nouti hojně rozšířený, avšak mylný názor, že by nositelem sociální politiky mohl 

býti pouze stát jako nejvyšší společenská organisace, nebo snad ještě jiné územní 

svazky nebo instituce veřejného práva. Budeme dále viděti, jak široce jest roz

větvena v Československé republice sociálně politická činnost institucí soukro

mých, založených na dobrovolných svazcích. 

Prostředky pak, kterými se provádí činnost sociálně politická, jsou různé nejen 

podle poměrů doby i místa, nýhrž i podle toho, o ochranu kterých skupin jde, 

i podle toho, kdo je v daném případě nositelem činnosti sociálně politické. Mohou 

to tedy hýti akty zákonodárné, je-li nositelem této činnosti stát nebo jiný či

nitel zákonodárný; mohou to býti 2ty veřejnoprávní, jež může vytvářeti každý 

činitel veřejného práva; může to vŠak býti i organi~o;;~á čiIlno§j.J!Qukrom~Pl'~vní. 
Do očí bije pochopitelně nejvíce poněvadž se vyznačuje svou 

donucovací mocí. Bylo by však chybné, kdybychom podceňovali veliký význam 

sociální politiky soukromoprávní, která sice nemá donucovací mo'ci, ale která 

má tím větší význam mravní, že je vykonávána z vlastního rozhodnutí, založeného 

na vlastním poznání, že je nezbytná a že je společnost k této činnosti mravně za

vázána. Pokud pak jde o mravní výši této sociálně politické činnosti právně nezá

vazné, myslím, že nelze rozlišovati, jde-li'o činnost ve prospěch třetích osob (ze

jména při činnosti podpůrné), či také ve prospěch vlastních, při akcích svépomoc

ných, které pěstují ve spolučlenech vědomí společenské solidarity, jež nalezla nej

jasnější víry v hnutí družstevním. 

Jak se obrážejí tyto všeobecné úvahy v sociální politice Československé republiky? . 

I v Československé republice je vedoucí myšlenkou sociální politiky snaha, aby 

byly zmírněny následky závad a poruch společenského řádu, kterými trpí "slabí". 

Československá republika převzala z bývalého rakousko-uherského soustátí různá 
sociálně politická opatření a celou síť sociálně politických zařízení. 

Válka a její následky nezměnily sice nic na podstatě pojmu "sociálně slahých" a 

tedy na objektu sociální péče, ale posunovaly intensitu této "slabosti" společenské, 
posunovaly tedy pot ř e h u ochrany a tím nutnost sociálně politických opatření. 

Péče o válečné poškozence. 

Ke konci války a ještě více po válce nejvíce bilo do očí, že byla vytvořena velká 

skupina lidí, kteří byli bezprostředními obětmi války. Byli to lidé, kteří byli ve 

válce připraveni o zdraví, nebo byli zbaveni živitele, který ve válce anebo ná

sledkem válečných útrap zahynul. Sociální postavení těchto lidí bylo ovšem stejné, 

jako postavení osob výdělečně činných, které přišly při své obvyklé práci o zdraví 

neho jejichž živitelé přišli o život. 
Ale u tak zv. válečných poškozenců šlo o hromadný zjev, který se hluboko 

zarýval do svědomí společnosti a volal po nápravě. Lidé, kteří přečkali válku bez 

podobné pohromy, radovali se, že válka byla skončena. Jak mohli užívati této ra

dosti nerušeně, když viděli choditi mezi sehou lidi zmrzačené, oděné v rozhité uni

formy a žebrající na každém rohu; když slyšeli o hromadném umírání lidí, kteří ve 

válce byli stiženi nakažlivými nemocemi; když se mezi nimi pohyhovaly vdovy s ti

chou výčitkou ve zraku a když se po ulicích potulovaly děti, kterým válka vzala 

otce! Při tom u nás nepůsobily momenty politické; které hrály velkou úlohu v ji

ných státech a dosud ji hrají. U nás váleční poškozenci nebyli považováni za hrdiny, 

kteří hájili svými těly a svou krví vlast před záhuhou. Naši váleční poškozenci po.; 

cházeli z vojenských útvarů, v nichž bojovali v cizích službách proti zájmům 
vlastního národa. Ale stejněživájakojindebylaiu nás po válce sociální stránka 

problému válečných poškozenců. Rozdíl politický se mohl projeviti pouze v roz

sahu péče, kterou ten či onen stát věnoval svým válečným poškozencům. 
Již v posledních obdobích války vláda rakouská i uherská se snažila podnítiti do

brovolnou dobročinnost, aby podporovala válečné poškozence, a odměňovala po

dohnou činnost velmi štědře tituly a řády. Dokud zraněné a nemocné vojáky bylo 

možno udržeti vojenskou kázní v nemocnicích a dokud vdovy po padlých vojínech 

hylo možno umlčovati policejní mocí, do té doby stačila opatření dobročinná. 
Ale když po převratu se otevřely brány nemocnic a když ústa, zmlklá po dobu 

války, mohla opět promluviti, bylo zřejmo, že je třeba jiných opatření, nehledě 
ani k tomu, že vyschl zdroj příjmů dobrovolných, když odpadl jak tlak úřadů, 
jenž je za války vymáhal, tak i naděje na viditelné úřední uznání. 

Bylo tedy jasno, že nositelem péče o válečné poškozence musí býti stát. 

Ministerstvo sociální péče stálo před správním úkolem zcela nezvyklým. Při kaž

dém skoro veřejném opatření jest počáteční okruh osob, na něž se opatření má 

vztahovati, poměrně nízký a postupem doby se rozšiřuje. Zde však bylo v povaze 

věci, že na počátku činnosti péče o válečné poškozence musilo býti počítáno s nej-

27 
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vyšší cifrou chráněnců, která postupem doby bude se zmenšovati nejenom přiro

zeným úbytkem chráněnců, nýbrž i novým provdáváním se vdova dospíváním 

sirotků. Musily tedy býti narychlo orgány nadány značným počtem personálu, 

který by však věděl, že postupem doby jeho práce bude zmenšov;ána a že se proto 

stane pro státní správu zbytečným. Netřeba znáti organisaci veřejné správy, aby 

každý pochopil, že ministerstvu bylo zápasiti se zcela mimořádnými obtížemi, 

když uvádělo v činnost Zemský úřad pro válečné poškozence v Praze, Brně, Bra

tislavě a v Užhorodě a jejich okresní úřadovny. Tím spíše, když péče o válečné 

poškozence nemohla býti schematická, měla-li plniti úkol, jejž ministerstvo si 

vytklo, totiž uvésti válečné poškozence do hospodářského života, aby na ně ne

působilo tísnivě vědomí, že budou po celý život na obtíž státu. 

Prostředky k péči o válečné poškozence byly opatřeny zákonem. Válečným poško

zencům byly přiznány důchody peněžité. Zčásti pomocí těchto důchodů, zčásti 

zvláště povolenými prostředky bylo umožněno orgánům ministerstva sociální péče, 

aby léčily válečné poškozence; aby pieučovaly zraněné k výdělečné činnosti, pro 

niž byli ještě schopni se zbytkem svých tělesných sil; aby jim zřizovaly trafiky a 

biografy; aby je sdružovaly ve výdělečná družstva; aby jim opatřovaly domoviny 

a živnosti; aby raněné a nemocné jakékoli činnosti umisťovaly v útulcích a pod. 

Byla tedy péče o válečné poškozence velmi pestrá a byla by sotva mohla býti vy
konávána, kdyby nebyla velmi intensivně napomáhala organisace Družina váleč

ných poškozenců, jejíž součinnost zjednala akcím ministerstva autoritu a důvěru 

válečných poškozenců. 

Výsledky této činnosti nebyly uspokojivé na celé čáře. Mnohdy dožiIijsme se velmi 

trpkého zklamání, jako při každé hromadné akci. 

Celá tato akce je však nyní skoro skončena, takže péče o válečné poškozence se 

soustřeďuje dnes v podstatě na výplatu důchodů pro zbývající poškozence. 

Péče o nezaměstnané. 

Válka však a události poválečné vytvořily ještě druhou novou skupinu sociálně 

slabých, která se stala záhy snad nejdůležitějším předmětem sociální politiky

nezaměstnané. Nezaměstnanost byla ovšem známa i před válkou a už dávno 

byly hledány prostředky, jednak jak ji zmirňovati a - vzpomeňme j en na pražskou 

hladovou zeď - jednak jak udržeti při životě nezaměstnané. Dálo se tak svépo

mocnými pokladnicemi, podporami, vyplácenými z prostředků odborových orga

nisací zaměstnaných, podporami chudinskými, poskytovanými z prostředků obec

ních v různých formách, i pojišťováním pro případ nezaměstnanosti. Bezprostředně 
po válce projevila se u nás nezaměstnanost jako zjev hromadný velkého roz

sahu. Ze všech front vraceli se vojáci rozbitých armád, pro něž nebylo práce. 

Neboť současně všechna takřka výroba průmyslová, zařízená na válku, byla zas 

stavena a nemohla se obratem ruky přeměniti na výrobu mírovou a najíti hned 

odběratele koupě schopné. Byla ovšem naděje, že jde pouze o zjev přechodný, způ
sobený rozvratem dosavadní výrobní organisace a zmatkem, jenž byl jeho ne

zbytným důsledkem. 
Proto jsme dbali především, aby nezaměstnaným byly z veřejných prostředků po

skytovány podpory, potřebné k opatření nejnutnějších životních potřeb. Neměli 
jsme však ani orgánů, které by byly mohly vyšetřovati poměry žadatelovy, vymě~ 

řovati podpory a vypláceti je. Svěřili jsme tedy tento úkol samosprávným sborům 
občanským. Ty se ho zhostily celkem dobře a svědomitě. I zde ovšem nutno říci, 

že se vyskytovalo dosti závad a že dosti často bylo uplatněno heslo, že "z obecního 

krev neteče". Když tedy byla znovu zorganisována politická správa a když také 

první největší nával pominul, byly zrušeny samosprávné sbory a jejich úkol byl 

přenesen na okresní úřady. 
Když při prvních podporách v nezaměstnanosti byla v zákoně uplatněna zásada, 

že každé výplatě má odpovídati určitý pracovní výkon, bylo proto možno vyžaa 

dovati na podporovaném, aby vykonal práci úměrnou poskytnuté podpoře ve 

P~~Q~ !)be~~í. Prováděti toto zákonné právo mohla ovšem ústřední správa; 

byly tedy tímto právem obdařeny obce. Ale poněvadž ani obecní aparát nebyl 

tomuto úkolu přizpůsoben a úkol sám byl také pro obecní správy nevděčný, ne

bylo této správné myšlenky použito větší měrou. 
Naděje, že tato poválečná vlna nezaměstnanosti brzy opadne, se splnila. V celém 

světě byl hlad po zboží, poněvadž za války byly vyčerpány všechny zásoby. Naše 

výrobky, výborné jakosti, byly žádány doma i v cizině. 
Zkušenosti však, které jsme nabyli v prvním období nezaměstnanosti, vedly v době 

zaměstnanosti k úvaze, co opatřiti pro případ normální nezaměstnanosti. 

Bylo na snadě pomýšleti p._~~jiš!ěn_Lv ne~~m~_!!l_~!l()~!i. O něm události v cizině 

ukázaly, že opatření to nestačilo a že bylo nutno q.oplňo~~i_,f<!~4Y!qJ!5J,t~-,9.E~j:ě!Jl 
~~Jlých pr.Qstte,dků. Mimo to bylo právě po válce vybudováno ~~št~Ilí. ne:mo: 

cegské ~~niliní, bylo připravováno p-.JŮiš~Iid!!!. a star~bn(; proto bylo na 

pováženou zatížiti výrobu ve stejné době ~--:-()j~~E!-ltro~~4_Il~~= 
:p.J!sti, jehož n~14ady ne4Q~o~oAluulnouti. 
Proto se z~kQn9d6..rství rozhodlo projinJ~_teš,ení. Po válce velmi silně vzrostl~~~rl 
borové organisace zamě~;UJ~i!ké. Jejich členové zabezpečovali si poměrně ~nač= 
~i piíspěvky ~ jiné i ~()I"1!_,~llezaviněné nezaměstnanosti. Stát chtěl 
podporovati tuto svépomocnou ákci. I založil podpůrnou činnost v případě neza

městnanosti na těchto organisačních po'd-p6Ya6h a Z~~'yříspěv~~ v~~.t!!Ýé 
p.sostředků k ~g,an!s~~:I:l.tpodpoře. Poněvadž původně byl tento způsob podpory 
;. nezaměstnanosti zaveden v peJgWk~;g;UJ!.~!ltu, mluvíme o gentské ~oustayě 
podpory v nezaměstnanosti. Původně bylo počítáno s tím, že stát~ípříspěvek bude 

stejně vysoký jako příspěvek organisační. Když však později nabyla nezaměstna-
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nost katastrofálního rozsahu a odborové organisace již nemohly poskytovati do
statečných podpor, byl státní příspěvek podstatně zvýšen, 

Tento způsob podpory v nezaměstnanosti měl výhodu, že stát nemusil vytvářeti 

nákladný správní aparát, že celou agendu obstaraly zaměstnanecké organisace 
~~-- ""' -- """''''" ''''.~''_~4";;;t.-~:d:z == .., 

.!!a~:í~ aparátem, že stát mohl se sp~~ojiti jeho ~ontro!!Lu. Vyskytly se sice také 
zde závady, ale byly celkem bezvýznamné v poměru k rozsahu práce, jež byla na 
tomto úseku vykonána. 

Toto opatření stačilo jakž takž za druhého období nezaměstnanosti vyvolané de

flační krisí. Ta stihla bezprostředně především velký průmysl, jehož zaměstnanci 
byli poměrně dobře organisováni. 

Ale ukázalo svoji nedostatečnost, když se národohospodářství dostalo do nynější 

krise jako do součásti krise světové. Tato krise zachvátila všechny výrobní odbory 

a vytlačila z práce takové obrovské masy zaměstnanců, že rámec odborových orga
nisací už zdaleka pro ně nestačil. 

Musili býti tedy podporováni i takoví nezaměstnaní, kt,eří nebyli členy odborových 
,..~ -~-----~ 

~!g,!!!!.isa~h-anebo ~následkem této trvající nezaměstnanosti pozbyli členstvÍ. 
\ ~-------------

Podpora jest udělována ve formě tak zv. §travovaCÍ akce, doplňované občasnými f. ___ " __ _ 

podpůrnými akcemi speciálními (mléčnou, ošacovacÍ a pod.). 

Viděli jsme, že naše sociální politika se snažila vrátiti válečné poškozence hospoE 

dářskému životu a že používala k tomu umělých prostředků, poněvadž šlo o lidi 

hospodářsky méně cenné. Tím spíše musilo to býti cílem u nezaměstnaných, kteří 

vesměs byli práce schopni a jsou ochotni pracovati. Poněyadž obvyklým způso

bem nebylo možno dostati do zaměstn;%ní větší množství nezaměstnaných, po

užívá naše politika i tu prostředků neobvyklých. Především provádí velké inves

tiční práce státní, vybírajíc takové, při nichž je třeba mnoho ruční práce; podpo

ruje vedle toho ze státních prostředků provádění podobných prací, jež vykonávají 

země, okresy, obce; p~dporuje státními podporami stavební ruch, o němž se 

zmíníme v další kapit~ie. Aby čelila vzrůstu nezaměstnanosti, podrobuje 
\ 

vláda své kontrole úmysl 'podnikatele omeziti provoz podniku anebo jej úplně 
zastaviti. 

Ale při zápa~e s nezaměstnaností je zvláště zřejmo,jak činnost sociálně politická je 

vlastně činností následnou; jak nastupuje, když vznikla již nějaká porucha a když 
se objevily její závadné následky. 

Nezaměstnanost nevzniká ve sféře sociálně politické, nýbrž v~=~ře_ hosJ!g<!áfsk~ 
~_--p~é. Kdyby nebyly způsobeny poruchy zaměstnanosti v těchto oborech, 

nebylo by nezaměstnanosti a nebylo by třeba činnosti sociálně politické; je proto 

třeba zkoumati příčiny nezaměstnanosti a huď jim čeliti, nebo, kde tak není možno 
činiti s úspěchem, I;lajíti jiné příležitosti zaměstnanosti. 

.. Země Č~skoslovenské repuhliky hyly vMueměmi vystěhovaleckými. Odtud 

. šel vystěhovalecký proud do zámoří, ale i do Německa a uvnitř dřívějšího státního 
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svazku byli zdejší zaměstnanci absorbováni, zejména v Dolním Rakousku, zvláště 

ve Vídni a v nížině uherské. 

Změněné politické poměry 'y_:podu~ají omezily možnost pohybu těchto dělnických 

mas, nehledě ani k tomu, Jže jak Rakousko, tak Uhry zchudly a nemohly uživiti 

ani vlastního obyvatelstva. Postupem hospodářské krise pak stávají se všude za

hraniční pracovníci přebytečnými a nový příliv nevítaným, takže nejenom ne

můžeme počítati s dřívějším odlivem svých přehytečných pracovních sil, nýbrž 

spíše s návratem i těch, které dosud jsou v cizině zaměstnány. Bráníme se tomu 

retorsí, vyhrazují~e zákonem zdejší pracovní trh domácím pracovním silám. Ale 

jednak není možno užívati tohoto zákona doslovně, protože našich příslušníků je 
~-::: 

stále v cizině více nežli cizinců u nás, jednak takové opatření naprosto není s to, 
~ "7'" .. '"'"'"'""" 

aby řešilo nezaměstnanost. Nemáme tedy zatím možnosti, abychom umožnili nyní 

svým státním příslušníkům přístup na cizí pracovní trhy, na nichž byli zaměstnáni 

dříve. S vystěhovalectvím jako ventilem proti nezaměstnanosti nemůžeme tedy 

počítati. Přírůstek nového obyvatelstva musí zůstati doma a vyžaduje zaměstnání 

a výživy od vlastního hospodářství. 

Hospodářství československé bylo však vyvinuté už před válkou, zásobujíc tak 

rakousko-uherskou monarchii jako trh vnitrozemský a nadto vyvážejíc značnou 

část výroby do tehdejšího zahraničí. Z dřívějšího vnitrozemí zhyla v repuhlice 

pouze jedna třetina; vnitrozemí se podstatně zúžilo a dřívější součásti Rakousko

Uherska uzavřely se oproti naší výrobě jako cizina. Krise a strach před válkou vy

volaly pak po celém světě snahy po výrobní soběstačnosti, které zasáhly na hospo

dářském nervu zejména malé státy vývozního průmyslu. 

Naše hospodářská politika je vyložena na jiném místě tohoto souborného díla. 

Zmiňujeme se o ní jenom potud, pokud je v přímé souvislosti s otázkou zaměst

nanosti. 

Aby byl udržen mezinárodní hospodářský styk, je třeba mezinárodních smluv 

obchodních, které se čím dále tím více omezují na výměnu zboží. Výměně činí však 

překážky nej enom cizí, nýbrž i naše hospodářství, které se snaží chrániti jednotlivé 

výrobky před cizí soutěží a zužuje tak možnost mezinárodní výměny a tedy mož

nost vývozu. vývoz je podporován úlevami daňovými a dopravními, pojišťová

ním úvěru za zhoží vyvezené, poskytováním státních záruk za dodávky do ciziny 

a pod. Třeba pak každé jednotlivé z těchto opatření má určitý význam v kon

kretním případě, nelze od nich očekávati, že zvýšením vývozu omezí nezaměst ... 

nanost. 

Proto se pozornost hospodářské veřejnosti obrací naléhavěji k domácímu trhu a 

jeho spotřebě. I zabezpečení cen zemědělských plodin bylo odůvodňováno zvý= 

šenou spotřební schopností zemědělců a tím i zvýšenou zaměstnaností dělnictva. 

Na pracovním trhu se dosud příznivé účinky neprojevily. Pro oživení vnitrozem

ského trhu jest reklamována také politika levného úvěru, umožňovaného Ná· 
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rodní bankou, opuštění zlatého bloku a jiná opatření, o kterých se podrobněji po

jednává v hospodářské části tohoto díla. 

Sociální politikové vítají pochopitelně každý čin, od kterého lze si slibovati zařa

dění trochu většího počtu nezaměstnaných do výrobního procesu, ale netají se 

jistým skepticismem. Sledují-li obrovský pokrok technický, vidí, že daleko větší 

množství výrobků nežli dosud může býti vyrobeno neskonale menším počtem pra

cujících lidí. A tento pokrok se nedá zaraziti. Dá se zdržovati - u nás na pře byl 

zadržen ve sklářství, v Anglii je právě zdržován v textilu - ale je protismyslné, . 

když společnost vylučuje možnost používati strojů a donucuje k práci za stroje 

méně dokonalého člověka, poněvadž nedovede zorganisovati užití stroje tak, aby 

tím nebyl člověk připraven o živobytí. ~"~~ roz~~~~E?~i zk;ráce.~ 
racovní dob když to umožňu· e i technic'Jiá v .-;_...... tek pracovních sil ři 

.neJni~,~~:t~~,* Proto je nyní v popředí snah, jimiž se c ce 
nanosti, zkrácení zatím na 40 Vláda československá 
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se pro tento požadavek velmi jasně. 

Kdežto však dřívější snahy dělnictva po dosažení osmihodinové doby pracovní 

měly důvody převážně zdravotní, je důvodem volání po dalším zkrácení pracovní 

doby požadavek více hospodářský a sociální, totiž nutnost, rozděliti ono množství 

práce, které zbude po zavedení automatických a poloautomatických strojů s vel~ 

kou výkonností, na co možno největší počet zaměstnanců. Není možno připustit, 

aby desetitisíce a statisÍce osob, které následkem mechanisace a racionalisace vý

roby byly z provozu vyřaděny a v jiném oboru práci nenajdou, trvale byly od

kázány na bezpracné podpory v nezaměstnanosti, které nejen ohrožují finanční 

stabilitu státu a podporovaným plně nekryjí nutné životní potřeby, ale snižují a 

konec konců i demoralisují ty, kdo je dostávají. Úmysl, docíliti zkrácení pracovní 

doby dohodou zaměstnavatelů se zaměstnanci, naráží - jak i zkušenosti u nás 

ukázaly - na značné překážky. Vedle toho je třeba míti na mysli, že důvody 

konkurenční mlUVÍ pro největší zevšeobecnění zásady dalšího zkrácení pracovní 

doby. To se pak může státi jen cestou zákona. Důležitou otázkou při řešení pro

blému zkrácení pracovní doby jest otázka mzdová. Není možno připustiti, aby 

v době, kdy následkem stálého poklesu mezd snížila se velmi silně životní úroveň 

širokých vrstev pracujícího lidu, došlo k dalšímu podstatnému snížení výdělků 

z důvodu zkrácení pracovní doby. Od správného řešení otázky mzdové závisí pří

znivé účinky zkrácení pracovní doby pro oživení hospodářského života a pro za

řadění značného počtu nezaměstnaných zpět do výrobního procesu. 

Náš zákon o úpravě pracovní doby vydán byl krátce po obnovení státní 

samostatnosti (19. prosince 1918). Je jedním z prvých zákonů o osmihodinové době 

pracovní, které dosud v různých státech byly vydány, a jde v mnohých směrech 

nad rámec meziná~odní úpravy pracovní doby, ač zase v některých bodech této 

úpravy nedosahuje. Tento zákon nejen zavedl osmihodinový pracovní den a 32hodi-

nový týdenní klid; nýbrž obsahuje v zásadě zákaz noční práce a řadu opatření 

na ochranu žen a mladistvých. Dnes dodržuje se osmihodinový pracovní den v pod

nicích továrních. Méně kontrolovatelným je dodržování zákonné doby pracovní 

v živnostech a zejména v obchodech. V obchodech souvisí otázka pracovní doby 

s otázkou zavírání krámů, jejíž úpravy ve shodě se zákonnou dobou pracovní 

se odborové organisace obchodního pomocnictva v poslední době usilovně domáhají. 

Zavedení osmihodinové doby pracovní samo o sobě by plně nevyhovovalo zdra

votním požadavkům, aby zaměstnanci byl zaručen dostatečný čas k zotavení, 

kdyby nebylo současně pamatováno na to, aby i nepřetržitá dlouhotrvající práce 

plně nevyčerpávala jeho síly. Předepsány jsou proto ochranným zákonodárstvím 

nutné pře stá v k y v p r á c i, aby zaměstnanec si mohl odpočinout, případně mohl 

se najíst. Protože pak noční práce je zvlášť škodlivá, má býti omezena na pří

pady co nejméně časté. Je přirozené, v závodech s nepřetržitým provozem ne

lze se vyhnouti noční práci, ale nutno pamatovati na to, aby zaměstnanci ve vý

konu práce noční se po krátkých obdobích střídali. Osoby mladistvé a ženy mají 

býti z výkonu práce noční vyloučeny. 

Požadavek, aby pracovní síla zaměstnancova byla v zájmu nutné obživy jeho ro

diny, ale i v zájmu národního hospodářství udržena neztenčeně co nejdéle, vynu

til si, aby k tělesnému i duševnímu zotavení byla zaměstnanci poskytnuta delší 

nepřetržitá dovolená, ovšem placená. Naše zákonodárství je jedno z malého po

čtu zákonodárství národních~ která poskytují zaměstnancům všech kategorií ná

rok na placenou dovolenou. Zkušenosti, kterých u nás bylo poskytnutím dovolené 

a jejím správným využitím docíleno, ukazují, že poskytnutí delší nepřetržité dovo

lené působí příznivě na sociální, kulturní a mravní úroveň zaměstnanců, zvyšuje 

jejich chuť k práci a radost z práce a tím zvyšuje výkonnost zaměstnance a vý

konnost závodu. 

Ochrana mezd a platů. 

Zákonem nelze všeobecně zaručiti zaměstnancům určitou výši odměny za jejich 

námezdní práci s ohledem na nutné potřeby zaměstnancovy, a to pro kompliko

vanost hospodářské stránky otázky mzdové, zejména pak proto, že zákonem nelze 

odstupňovati mzdu podle výkonu zaměstnancova a podle obtížnosti práce, dále 

podle místních hospodářských a drahotních poměrů. Výjimku učinilo naše zákono

dárství, po zkušenostech v cizině, ~~~č~~~1~llli:l:li~~!ních mez~ p:t'..~?máckQ...1:L 
;~i.-.Důvodem jsou tu zvláštní poměry v tomto odvětví hospodářské činnosti. 

Jinak bylo ponecháno stanovení výše mezd a platů <!~ě ~;!Ip.ě8!!lJ!.y~tele se za-

.!!!ěstnanci. ~~,~,~QhJ1l..ez<il!-platů a skuteč~u, nejen právní r?"y!w.pxá:v= 
~ost při uza';í.!~:I!L.dQ.h.o.d'Y-o_odměny za práci hledí zaměstnanci docíliti hromad-
o:.---~~~-~-- Ji" - ~ 

~i (kolektivnímiL~mlouv~!!!-i. Dlouhou dobu marně usilovali u nás zaměstnanci 

o to, aby za platnosti hromadné smlouvy nebylo možno, aby zaměstnavatel vnutil 
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některým zaměstnancům horší podmínky mzdové či platové, než jak je stanoví 

smlouva kolektivní. Jen pro některé kategorie zaměstnanců (především pro do

mácké dělníky a zaměstnance ve vyšších službách) se podařilo prosaditi, že smlou

vou individuální nemohly býti zaměstnanci uloženy horší mzdové (platové) pod

mínky, než jaké stanoví smlouva kolektivní. 

Teprve dlouho trvající hospodářská krise a z ní vyplývající snaha zaměstnavatelů 

získati pracovní sílu za podmínek pro ně nejpříznivějších přinutila státní správu, 

že se odhodlala chrániti kolektivně ujednanou mzdu proti pokusům zaměstna

vatele ji snižovati u jednotlivých zaměstnanců. Nadto pak soustavný velký mzdo

vý sesun vyvolal zásah státu na ochranu životní úrovně pracujících vrstev a za

mezil vypovídání a tím i zhoršování kolektivních smluv, sjednaných za dob pro za

městnance příznivějších. Dalším postupem státní správy na cestě ochrany mezd 

(platů) je skutečnost, že v zájmu zajištění jednotných mzdových sazeb a odstra

nění bezuzdné konkurence mezi zaměstnavateli i mezi zaměstnanci při nabízení 

a přijímání výše mezd bylo zákonně stanoveno, že určitá kolektivní smlouva může 

za určitých podmínek býti prohlášena za závaznou i pro ty zaměstnavatele, kteří 

tuto smlouvu kolektivní neuzavřeli. 

Mzda (plat) je zaměstnanci zaručena za určitých podmínek i za dobu, kdy nepra

cuje (nemoc, úraz, vojenská služba, výkon veřejné funkce, zavinění zaměstnava

telovo) nebo pro případ vnucené správy na jmění zaměstnavatelovo a v případě 

konkursu a vyrovnání. . 

Mzda (plat) jako nutný a často jediný pramen obživy námezdně pracující osoby a 

její rodiny je chráněna naším zákonodárstvím nejen proti zaměstnavateli způso

bem, jak shora bylo vylíčeno, nýbrž též vůči osobám třetím (zejména vůči věřite

lům zaměstnancovým), a dokonce i sám zaměstnanec je omezen do jisté míry ve 

volné disposici svou mzdou (platem), neboť mzda zaměstnancova nemůže býti za

bavena nebo postoupena celá, nýbrž nezabaveno nebo nepostoupeno musí zůstati 

existenční minimum. 

Ochrana zaměstnanců. 

Náš stát převzal sice z bývalého Rakouska na předválečnou dobu dosti slušně vy

budované ~konodárství q.a ochray.u život~ a z,g.raví dělníků, poválečná doha však 

si vynutila plnění dalších'~óprávněných _gožad~v~ů ~~:Q;Lě.~~, uložila státu 
_ za:::::;;_ 

~ší nov~koJY na poli sociálním'tY této chaotické, sociálně-rušné době bylo třeba 
jinak posuzovat a jinak řešit vzájemný poměr zaměstnavatele k zaměstnanci, než 

jak tomu státní administrativa uvykla za doby dřívější. Bylo třeha zákony za

jistit, že zaměstnanec není součástí mrtvého inventáře závodu, nýbrž že je to jeden 

z činitelů zúčastněných na výrohě a tvoření nových kapitálů. Proto musí se to

muto činiteli dostat též náležité ochrany proti možnému vykořisťování, jaké 

s sebou přivádí nekontrolovaná, naprosto volná soutěž zaměstnavatelů. Na vývoj 

sociální politiky a ochranného zákonodárství nepůsobí již pouze zásady lidskosti, 

nýbrž ve zvýšenější míře než dříve zájem státu na fysickém, mravním a kulturním 

vývoji dělnické třídy jako velmi početné složky obyvatelstva, a dále širší sociální 

nazírání ve veřejnosti. 

Bylo třeba niti zaměstnance řed hezdůvodným propuštěním, 

zaručit mu míry 'právo p,!_pr~gi a s~álost jeho zaměstnání. op atí pre e-

vším o ~:IIl,ě~ncích..1 kt~!í dloubou ~!!_ ztrávili vpodnjku, svojí prací přispěli 
k jeho rož'voji a v letech pozdějších, kdy snad již nemohou stačit stále zvyšovanému 

tempu výrohnímu, mohli by býti jako síly pro závod méněcenné propuštěni. Již zá

kon o závodních výborech dal značnou ochranu před propuštěním zaměstnancům, 

kteří v podniku jsou aspoň tři roky nepřetržitě zaměstnáni. Doba dlouhotrvající 

hospodářské krise vede někdy ke snaze zaměstnavatele omeziti nebo zastaviti pro

voz závodu, ač to není naprosto nevyhnutelné. Vedle nedostatku Qdhytu nebo nedo

statku provozního kapitálu působí tu někdy též snaha, aby po určité dohě provoz 

hyl obnoven za pracovních podmínek horších pro zaměstnance, než byly podmínky 

před omezením nebo zastavením provozu. Státní správa, která pozorovala tuto sna

hu některých zaměstnavatelů a která by musil~ se podporami postarati o takto hez

důvodně propuštěné zaměstnance, viděla se nucenu dále ještě omeziti zaměstna

vatele v jeho pravomoci dáti zaměstnanci výpověď nebo závod uzavříti. Zvláštním 

zákonným opatřením snaží se naše zákonodárství čeliti nepříznivým ~ůsledkům 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u nebo ~~zdůy?dného úp~ 
za necelé dva roky jeho 

trvání zachráněno ~kolik d~s~~~~zar,eěstnang!Lpřed propuštění!!:. Těm pak, 
kteří před propuštěním uchráněni býti nemohou, je zaručena delší výpovědní 

lhůta, odstupňovaná podle délky zaměstnání v z~vpdě, a různé jiné výhody, jako 

odškodné, zajištění návratu do práce atd. I min10{případy hromadného propouš

tění snaží se naše ochranné zákonodárství za~iiti zaměstnancům co nejdelší vý

povědní lhůty. Zatím se to podařilo získati pro zaměstnance ve vyšších službách. 

Právo zaměstnavatele libovolně propustiti zam.ěstnance i po řádné výpovědi, mu

silo býti omezeno ještě v jiném směru. Bylo třeba zaručiti, že zaměstnanci, kteří 

konají určité sociální funkce ve prospěch zaměstnaneckého kolektiva, nesmějí hýti 

z důvodu výkonu této funkce propuštěni v zájmu řádného fungování orgánů, do 

nichž jako mluvčí zaměstnanců byli vysláni. Platí to jak o funkcionářích závod

ních výborů a rad, tak o zastáncích zaměstnaneckých zájmů u soudů, povolaných 

rozhodovati pracovní spory. 

Ochrana žen, děti a mladistvých. 

Naše popfevratové zákonodárství sociální prohloubilo ochranu žen, dětí a mla

distvých při práci. Účinná ochrana námezdně pracujících žen jako budoucích 

matek a ochrana dětí a mladistvýchjako dorostu národa musí býti příkazem sociální 
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politiky nejen z důvodů zdravotních, humánních a kulturních, nýbrž též- a to platí 

v poslední době bohužel i pro náš stát - v neposlední řadě z důvodů populačních. 

Vedle toho není možno připustit, aby v době, kdy je dostatek pracovníků dospě

lých a naopak statisíce jich je bez práce, byly přibírány na namáhavé práce ženy 
anebo:k pravidelné práci děti školou povinné. 

Po převratu zvýšili jsme věkovou hranici pro připuštění dětí k pra videlné 

práci v průmyslu a živnostech na 14 let, případně do doby ukončení povinné škol

ní docházky. Zvláštním zákonem o práci dětí (zák. č. 420/1919) je sice omezeno po

užívání dětí, a to i dětí vlastních, k pravidelné práci i v zaměstnáních neprůmyslo

vých, na pře v zemědělství nebo v domácnosti, po případě zakázáno používání dětí 

k práci, kde by doznaly úhony na svém zdraví či mravnosti, přesto však ochrana 

dětí podle tohoto zákona nedosahuje v některých směrech ani mezinárodního mi

nima, stanoveného mezinárodními úmluvami práce. K součinnosti dozoru nad do

držováním zákona o práci dětí jsou povolány nejen úřady obecní a školské, nýbrž 
též korporace péče o mládež. 

Dřívější ochranu učňů, jimž podle živnostenského řádu (zákona) nesmějí býti u

kládány práce takovým způsobem a po takovou dobu, že hy nebyly přiměřeny fy

sické síle učně, rozšířilo naše zákonodárství potud, že učňům zaručuje i pravidelný, 

delší oddech v práci. Učňové mají již po půlročním zaměstnání nárok na placenou 

Vzhledem k tomu, že dlouhá pracovní doba a nedostatek spánku působí zhoubně 

především na dosud nevyspělý organismus mladistvých osob, bylo pamatováno na 

to, aby mladistvým zaměstnancům dostalo se náležitého nočního klidu. Proto 

je zakázána noční práce mladistvých, to jest osob do 16 let, žen do 18 let. Škodlivost 

látek, používaných při některých oborech výroby, nebo škodlivost některé výroby 

vůbec vedla k zákazu používání mladistvých k určitým pracím. Mladistvé osoby 

smějí býti používány jen pro práce lehké, zaměstná~í mladistvých pod zemí je 
vůbec zakázáno. 

Za účelem snadné kontroly dodržování předpisů o ochraně dětí a mladistvých se 

strany dozorčích úřadů jsou uloženy zaměstnavateli určité povinnosti. Tak musí 

zaměstnavatel vésti zvláštní seznam mladistvých pracovníků, v němž jsou přesné 

osobní údaje zaměstnaných osob, a musí tento seznam na požádání předložit kon

trolním orgánům. Chce-li zaměstnavatel zaměstnávati dítě školou povinné k pra

cím dovoleným, musí si vyžádati od obecního úřadu pracovní lístek. 

Poznatek, že těžká námezdní práce půsohí škodlivěji na organismus ženy než na 

organismus muže a že zejména u ženy těhotné působí zhoubně na život dítěte a 

vede k předčasným nebo nepravidelným porodům, měl za následek, že ženě jako 

námezdní pracov~ici byla věnována, vedle dětí a ~ladistvých, největší ochrana. 

Snaha po zvýšené ochraně námezdně pracujících žen vedla především k záka

zu práce žen v povoláních životu nebezpečných a škodlivých a k zákazu práce žen 

v noci. Jen výjimečně bylo nuťno z důvodů praktických povoliti noční práci žen star

ších 18 let v takových povoláních, kde se výhradně nebo převážně užívá pracovních 

sil ženských. V době mateřství má býti ochrana námezdně pracující ženy zvýšena. 

U nás sice má námezdně pracující žena možnost, aby v době 6 týdnů před poro

dem nebo 6 týdnů po porodu vzdala se výdělečné práce, aniž se musí obávati 

ztráty celého výdělku po tu dobu, neboť má nárok na nemocen,ské, ale není ženě 
takové zaručeno, že z důvodu vysazení z práce v dohě mateřství nebude zaměstna
vatelem propuštěna. Nemáme předpisu, který by zakazoval zaměstnavateli pro

pustiti ženu zaměstnankyni v době jejího mateřství a nemáme též pamatováno 

na plné odškodnění ženy námezdně pracující za ztrátu mzdy po dobu těhotenství 

nebo šestinedělí. V tomto bodě důležité ochrany mateřství nedosahuje naše záko

nodárství úrovně zákonodárství celé řady průmyslových států a nevyhovuje zá

vazkům příslušné mezinárodní úmluvy práce. Tento nedostatek našeho ochran

néhozákonodárství má pak za následek, že značná část námezdně pracujících žen 

nepoužije, z ohavy před propuštěním nebo před ztrátou celého výdělku, dobrodiní 

zákona, aby vystoupily z práce na dobu zvýšeného těhotenství nebo na dobu šesti

nedělí. My pak nemáme ani dalšího opatření platného pro námezdně pracující ženy 

matky v jiných státech, totiž předpisu, že ženám matkám je po jejich návratu do 

práce z mateřské dovolené umožněno pravidelné kojení dětí, a že tento volný čas 

ke kojení se jim započítává do pravidelné doby pracovní a přísluší jim zaň mzda, 

Naše ochranné zákonodárství přihlíží však k tomu, aby žena námezdně činná ne

byla plně vytržena ze svých přirozených povinností v hospodářství a rodině. Ženě 
v továrně pracující umožňuje, aby se mohla věnovati aspoň částečně své domác

nosti, a zaručuje jí volné sobotní odpoledne k obstarání nutných záležitostí pro 

domácnost. Také k ochraně mravnosti ženy zaměstnankyně je u nás dostatečnou 

měrou přihlédnu to. 

Péče o mládež. 

Úkolem politiky sociální je preventivními opatřeními učiniti z velké části zbyteč

nou vlastní péči sociální, která hojí sociální hídu již nastalou. Jejím posláním je, 

aby se pokud možno stala zhytečnou veřejná péče chudinská, která ukládá obcím 

nebo vyšším svazkům územní správy (okresům, zemím, státu), aby se staraly 

o chudé, kteří si nemohou vlastní prací opatřiti nejnutnější potřeby životní a o něž 

péče nemůže podle platných zákonů býti uložena osobě třetí. 
Zajištěním práce a dostatečného výdělku, zajištěním zaměstnance pro případ ne

moci, úrazu, invalidity a stáří má býti veřejné péči chudinské velmi uleveno. MimQ 

to splnění těchto požadavků sociální politiky posiluje v osobách, odkázaných na 

výtěžek své námezdní práce, vědomí lidské důstojnosti, vědomí užitečnosti jejich 

práce, vědomí, že od společnosti lidské dostává se jim něčeho, nač mají nárok, 
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nikoli almužna, daná z milosti, podle dobrého uvážen:í a podle peněžitých prostředků 
toho, kdo je pověřen chudinskou péčí. I pak zbude však pro péči sociální značné 
pole působnosti, zbude tu především sociální péče o osoby tělesně nebo duševně 
vadné, pokud vada ta nebyla způsobena při výkonu práce námezdní. Naše popře
vratové zákonodárství (novela k obecnímu zřízení) počítá v budoucnosti s tím, že 

správa chudinská a ústavy dobročinné budou z obcí přeneseny na širší sbory samo .. 
správné, případně na stát. 

Zvláštní význam z celého úseku péče chudinské, případně péče sociální, má péče 
o dítě a o mládež, jimž, jako dorostu národa, má býti zajištěn zdravý vývoj tě
lesný, duševní i mravní. Veřejná péče tu zasahuje tehdy, když scházejí prostředky 
nebo vůle rodičů nebo zákonných poručníků dětí. Jinak se ovšem péče ta utváří, 
jde-li o děti jinak zdravé, které jen pro chudobu, osiřelost nebo opuštěnost jsou 

odkázány na cizí pomoc a ochranu, jinak opět, jde-li o mládež tělesně, duševně 
nebo mravně vadnou. 

V zemi České a Moravskoslezské j sou zdravé děti osiřelé, opuštěné nebo zanedbané 

svěřovány za dozoru okresních péčí o mládež péči řádných pěstounů nebo dány do 

vhodných ústavů. Finanční prostředky k tomu obstarávají do značné části sou

kromé instituce, ovšem, že za vydatné podpory státní, protože obce nemají dostatek 

finančních prostředků, aby péči o tyto děti samy nesly. Na Slovensku a Podkar

patské Rusi obstarává povinnosti veřejné péče o chudou mládež osiřelou a opuš
těnou státní správa. 

O tělesně úchylnou mládež pečuje v zemích českých samospráva, na Slovensku a 

v Podkarpatské Rusi stát. Duševně nenormální jsou z valné části odkázáni na po

moc se strany dobrovolných korporací. O nucenou výchovu mravně vadné mlá

deže polepšením postaráno je nedostatečně na veřejný náklad. Dřívější nedostatek 

a nejednotnost úpravy veřejné péče o nápravu mládeže zanedbané mají býti od
straněny připravovaným zákonem o ochranné výchově. 

Péče bytová. 

Sociální důležitost bytu je všeobecně uznávána plnou měrou. Byt je nutnou pod

mínkou zdraví, řádné spořádané rodiny, udržení mravnosti. Veškeren pokrok civi

lisace, který má umožniti splnění všech potřeb člověka, minul by se cílem, kdyby 
nebyla, vedle otázky výživy, věnována přední pozornost bytu. 

Již před válkou byla otázka bytová velmi zneklidňující. Dělníci musili dáti velmi 

značnou část svých mezd na nájemné. Drahota bytů zaviňovala, že velmi značné 
procento městského obyvatelstva bydlilo v bytech přeplněných, nezdravých. Ten

to stav se zhoršil ještě více ve válce a po válce, protože během války se nestavělo 

a po válce byly zakládány velmi četné nové domácnosti. Zvýšením cen stavebních 

hmot stouply silně stavební náklady. Možnému zneužívání takto vzniklého nedo-

statku bytů bránily se všechny státy zavedením ochrany nájemníků proti výpo

vědi. Ze soukromé otázky, to jest potřeby jednotlivce obstarati si přiměřený byt, 

stala se tak z důvodů populačních, sociálních, zdravotních a kulturních i hospodář

ských otázka veřejná prvého řádu. Státu na pomoc přispěchala tu města, zaměst

navatelé, družstva a spolky. Nedovedeme si dnes představiti, jaké důsledky zdra

votní pro celou generaci, jaké důsledky mravní a jiné měly by přeplněné, nezdravé 

byty nebo vydání milionů rodin za války narukovavších vojínů a po válce špatně 

placených zaměstnanců možnosti vykořisťování v důsledku nedostatku bytů. 

Přejali jsme ochranu nájemníků z bývalé monarchie. Příliv venkovského obyva

telstva a statisíců repatriantů do vzrůstajících měst osvobozeného státu byl u nás 

příčinou, proč ochraně nájemníků musila býti věnována větší pozornost než v ci

zině a proč ochrana nájemníků musila býti přísnější a déle trvající. N~še zákono

dárství se týká nejen výpovědi, ale chrání též před neodůvodněným zvyšováním 

nájemného. Také podnájemníky bylo třeba chránit stejně jako nájemníky. Ochra

na byla věnována rovněž i majitelům živnostenských provozoven. 

Snaha, aby majitel domu byl uchráněn větších hospodářských škod, vedla k tomu, 

že ve všech našich zákonech o ochraně nájemníků jsou uvedeny důležité důvody, 

za kterých i v době ochrany nájemníků může majitel domu nájemníkovi dáti vý

pověď. Těmito důvody jsou určitá zavinění nájemníka, dále potřeba pronajatého 

bytu pro majitele domu anebo konečně určité důvody veřejné. 

Tak, jak se zlepšovaly postupně poměry hospodářské a poměry na bytovém trhu, 

docházelo u nás k postupnému rušení ochrany nájemníků. Její odbourávání šlo 

trojím směrem. Rozšiřoval se postupně počet důvodů, které opravňují majitele 

domu k výpovědi z bytu, dále se poskytuje možnost postupného zvyšování nájem

ného a konečně se z ochrany vypouštěly postupně byty od největších, případně 

najatých lidmi zámožnými, k bytům menším nebo najatým osobami méně zámož

nými, až zbyly v ochraně z důvodů sociálních byty malé. 

Chtěl-li náš stát rychle a účelně odpomoci hrozivému nedostatku levných a zdra

vých bytů, m.usil ze základů změniti dřívější nepřímou podporu stavebního 

podnikání, která za Rakouska a Uherska spočívala především v daňovém osvo· 

bození novostaveba jen částečně též v poskytování úvěru. V době vysokých staveb

ních nákladů bylo třeba, aby stát podporoval stavbu nových, levných bytů nejen 

daňovým osvobozením, nýbrž též účinně svými finančními prostředky, aby tak 

uhrazeny byly ztráty z poklesu hodnoty domů v pozdější době. Další podporou 

stavebního podnikání u nás bylo umožnění vyvlastňování pozemků pro stavbu 

obytných budov, pak zabezpečení pevných kalkulací stavebních tím, že znemož

něny byly úmluvy o stanovení nepřiměřených cen stavebních hmot a bylo stano

veno rozhodčí řízení pro výši mezd stavebního dělnictva, a konečně zmírněním 

předpisů stavebních řádů. 

Podpora státu na stavbu obytných budov s malými byty byla podle zákonů 
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z prvých let samostatnosti našeho státu dvojího druhu: huď závazek, že stát hude 

za stavehníka platiti věřiteli zaručenou zápůjčku v určité výši, při čemž tato výše 

hyla stanovena s ohledem na zlepšování hytových poměrů, neho že stát hude po

skytovati zvláštní příspěvek na zúročení a úmor stavehního nákladu. 

Jaké hlahodárné účinky na hytové poměry u nás měla státní finanční podpora 

stavehního ruchu, to vysvitne z těchto několika statistických dat: 

S podporou Státního hytového fondu, založeného v r. 1919, hylo vystavěno celkem 

139 nájemních domů s 2.349 hyty a 1.265 rodinných domků s 1.349 hyty o úhrnném 

stavehním nákladu 359Y2 mil. Kč. Zápůjčky fondem zaručené činí 1481/4 mil. Kč. 

Podle zákonů z let 1919-1924 hyla udělena podpora: 

a) ve způsohě záruky za zápůjčky na 3.402 domy nájemní s 34.526 byty a na 

17.068 domků rodinných s 19.708 hyty. Úhrnný stavehní náklad činil 4.364:275.000 
Kč, záruka státu za zápůjčku činí 3.306,035.000 Kč; 
h) ve způsohě přímého příspěvku na 704 domy nájemní s 3.878 hyty a 6.913 domků 
rodinných se 7.809 byty o úhrnném stavehním nákladu 555,853.000 Kč, roční pří
spěvek činí 16,394.000 Kč. 
Když pak přímá finanční pomoc státu pro stavehní podnikání znamenala velmi 

značné zatížení státní pokladny pro značnou řadu hudoucích let a když nadto 

největšímu nedostatku hytů hylo jakž takž odpomoženo, ohmezila se státní pod

pora ruchu na dlouhodohé osvobození novostaveh od domovní daně 

s přirážkami a od obecních dávek a pak na pouhou záruku státu pro případ, že 

dlužník hypotekární úvěr nezaplatí, případně hyl poskytnut stavební příspěvek 

v menší výměře. Světová hospodářská krise a s tím související velmi značné sní

žení .životní úrovně statisíců nezaměstnaných a polozaměstnaných a úbytek sta

vebního podnikání ukázaly, že bez další přímé finanční podpory státu bytový pro

blém u nás nelze rozřešiti, zejména když na bytovém trhu se jevil stále vzrůstající 

nedostatek bytů nejlacinějších, cenově přístupných nezaměstnaným, polozaměst

naným nebo i nedostatečně placeným plně zaměstnaným osobám. Bylo třeba 

přikročiti znovu k přímé finanční podpoře stavby malých, případně nejmenších 

hytů, a to ve formě přímého příspěvku poskytovaného vedle státní záruky. Tako

váto záruka, případně stavební příspěvek, hyly uděleny podle zákonů z let 1927 
až 1930 a pozdějších za dobu až do 30.jVI. 1935 na 2.204 domy nájemní s 46.133 
byty o stavebním nákladu 2.470,798.000 Kč a na 10.566 domků rodinných s 13.882 
byty o stavebním nákladu 831,059.000 Kč. Zápůjčky, zaručené státem, činí 

1.406,479.000 Kč. 

Živnostenská inspekce. 

Je přirozené, že plnění zákonů na ochranu života a zdraví zaměstnanců nemohlo 

býti ponecháno na libovůli zaměstnavatelů, nýbrž že bylo nutno je svěřiti dozoru 

státních orgánů. Touto funkcí 'byly pověřeny ž i v n o st e n s k é i n s p e k to r á ty. 

Úmyslem zákonodárce bylo vytvořiti z živnóstenských inspektorátů důležité sociál

ně-politické zařízení a instituce, ke kterým hy měli důvěru zaměstnavatelé i zaměst

nanci. Oba tyto úkoly živnostenská inspekce naše čestně plní, třehaže jsou tu určité 

nedostatky zákonné, především okolnost, že živnostenské inspekci u nás nepodléhá 

všechna námezdní práce, dále že okruh pravomoci živnostenských inspektorů je 

poměrně omezen a konečně že úřady jsou i po stránce personální nedostatečně vy

haveny. Tomuto poslednímu nedostatku hledí se v poslední době vyhověti. Byl 

rozšířen nejen počet úřadů, nýhrž velmi citelně i počet dozorčích úředníků, a to 

nejen z řad živnostenských inspektorů samotných, nýhrž též přihrán hyl na po

moc laický živel, t. j. asistenti z řad kvalifikovaných zaměstnanců. 

Pro ohol' pracovních poměrů v hornictví hyla zřízena zvláštní inspekce báň

ská, jejíž úřady hyly po zkušenostech osamostatněny v poslední dohě od úřadů 

báňských. 

Značná část agendy dozorčí nad prováděním záko~nů na ochranu života a zdraví 

zaměstnanců byla u nás svěřena závo.dním výborům a radám. Po zkušenostech 

zůstávají však nejúčinnějším dozorčím orgánem nad plněním zákonodárství ochran

ného silné, řádně fungující odborové organisace, které svou vahou dovedou zjed

nati plnou platnost a respektování zákonných předpisů na ochranu života a zdraví 

zaměstnanců. 

Pracovní soudy. 

Zkušenosti ukázaly, že správné :řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnan

cem z důvodů pracovního poměru mohou se zdarem obstarati jen soudy, kde 

soudce z povolání plně se věnuje složitým otázkám vzájemného poměru zaměst

navatele k zaměstnanci a kde jsou mu k ruce jako přísedící odhorní znalci z řad 

zaměstnavatelů a zaměstnanců. Mimo to v zájmu nutné ochrany zaměstnanců je 

třeba, aby řízení v těchto sporech bylo rychlé a aby zaměstnanci byly umožněny 

opravné prostředky bez všelikých výdajů. Byly proto zřízeny pracovní soudy. Dů

věra obou sporných stran v pracovní soudy je posílena tím, že zástupci zaměstna

vatelů i zaměstnanců, navržení příslušnými odborovými organisacemi, při nich 

působíjako přísedící soudu. Naše pracovní soudy odpovídají plně duchu sociálního 

pokroku a jest jen litovati, že z důvodů dosavadního vývoj e či z důvodů jiných byly 

spory některých druhů zaměstnanců, na příklad horníků, z působnosti pracovních 

soudů vyloučeny. 

Hospodářská demokracie. 

Ochranné dělnické zákonodárství, činnost odborových organisací a do jisté míry 

i sociální ohledy zaměstnavatelů změnily značně již před válkou dřívější poměr 

zaměstnance k zaměstnavateli, který se vyznačoval znaky naprosté podřízenosti, 

a kdy zaměstnavatel byl neomezeným pánem v závodě. 
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Přesto však, že vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci se postupně 

lepšily, nebylo dosaženo plně toho, aby obě strany spolupracovaly v dohodě na 

rozvoji hospodářského života. V poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

převládal před válkou boj zájmů. Nicméně již před válkou bylo usilováno se 

strany zaměstnavatelů a zaměstnanců i se strany odpovědných činitelů vládních 

o tlumení nespokojenosti v řadách námezdních pracovníků, o klidné řešení všech 

otázek souvisících s vnitřním životem v závodě, o možnost poskytnouti zaměst

nancům právo jednati se zaměstnavateli o všem, co se týká jejich práce. Toto vo

lání po harmonň mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zesílilo zejména po válce a 

v řadě států byly zakládány různé komise a rady, paritně složené ze zástupců 

obou skupin na výrobě zúčastněných, které měly za úkol sledovati tento cíl. 

Škodám, které vznikají z otevřených bojů mzdových a pracovních vůbec pro obě 
strany i pro národní hospodářství, mělo býti zabráněno zavedením smírčího a roz

hodčího řízení v hromadných sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a uza

víráním hromadných smluv pracovních. 

Tato úprava poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci neuspokojila však děl

nictvo v zemích, kde revoluční socialismus nabyl po válce mezi dělnictvem pře

vahy. V těchto státech usilovalo dělnictvo o rozhodující vliv na výrobu a hospo

dářský život nebo o převzetí výroby vůbec do svých rukou. To se mu po válce buď 

plně podařilo, aspoň na přechodnou dobu (na př. v Rusku), nebo získalo aspoň znač

ného vlivu na hospodářský život a na jeho tvoření (na pře v Německu a Rakousku). 

Zaměstnanci totiž seznali, že výhody, jež přinesla demokracie politická, mohou 

býti a často též jsou vyváženy hospodářskou nadvládou zaměstnavatelů nad 

zaměstnanci a že proto demokracie hospodářská je pro ně nutným doplňkem 

demokracie politické. 

Poválečné revoluční události v Rusku, Německu a Rakousku, které zasáhly hlu

boko i sféru hospodářskou, měly nesporně odraz i na úpravě hospodářských a vý

robních poměrů u nás. Na rozdíl od uvedených tří států nedošlo u nás k prvnímu 

kroku ke zdemokratisování hospodářského života cestou násilí a revoluce, nýbrž 

cestou demokracie, dohodou obou složek na výrobě zúčastněných. U nás je to jaksi 

dovršení, doplnění a uzákonění dřívějších sborů důvěrníků v závodech. 

U nás nová úprava poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci již překročila 

počáteční stadium, kdy zástupci zaměstnanců jsou připuštěni pouze k tomu, aby 

podávali svůj názor o úpravě v závodě a o postupu technickém, ale nedospěla zase 

ještě tak daleko, aby výbor zaměstnanců sám řídil továrnu a zaměstnavateli po

nechával úlohu vedoucího v závodě. 

Zákony o závodních výborech a radách jsou vedle zákonů o Shod. době pracovní 

a o sociálním pojištění nejdůležitější sociálně-politickou vymožeností popřevrato

vou. Závodními výbory zavádí se nové uspořádání poměrů mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, je to počátek zavádění demokracie na poli hospodářském. Místo 

dřívějšího neomezeného rozhodování zaměstnavatele v závodě nastupuje tu určitý 

režim konstituční, zaměstnavatel nemůže rozhodovati o mnohých otázkách. týka

jících se poměru pracovního sám, nýbrž musí si vyžádati souhlasu nebo jiné sou

činnosti závodního zastoupení zaměstnanců. 
Tento zásah státu do dřívějšího samovolného rozhodování zaměstnavatele o sprá

vě je diktován skutečností, že zájem na dobrém chodu, zdaru a rozvoji závodu má 

nejen zaměstnavatel, nýbrž i zaměstnanci a celé národní hospodářství. Je proto 

nutno, aby při provozu závodu bylo dbáno nejen zájmů zaměstnavatelových, 
nýbrž též hmotných, sociálních a mravních zájmů zaměstnanectva a veřejnosti. 

Závodní výbory a rady mají hájit a povzbuzovat hospodářské, sociální a kulturní 

zájmy zaměstnanců v závodě a podpořit zaměstnavatele v jeho úkolu plniti hos

podářské poslání závodu. Naše zákony o počátcích hospodářské demokracie vy

cházejí z předpokladu, že je tu společenstvÍ zájmů zaměstnavatele a zaměstnanců 
jeho závodu, že zaměstnanci mají zájem na hospodářském rozvoji závodu, před

pokládá se však spolupráce obou složek. 
Závodní výbory a rady jsou nejen zástupci zaměstnanců, nýbrž i nositeli určité 

veřejné péče sociální. Při tom pak jsou současně místními exponenty odhorových 

organisací v závodě. Zákonodárce musil proto při stanovení práv závodních vý

borů postupovati opatrně, aby nebylo tím zasahováno do oboru působnosti odbo

rových organisací. 
t LEV WINTER A J. KOTEK 
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~ociální pojištění v republice 
Cesl\:.oslovenské 1 ,?JJ;Jif/ .ril?lJe/ufa/ptc 

VŠEOBECNÝ ÚVOD 

1. Poj em sociálního pojištění. Klademe-li důraz na hospodářskou stránku 

sociálního pojištění, můžeme je považovati za větev pojištění vůbec, jehož hlavní 

znaky 'a metody má sp()lečné s pojištěním soukromým nebo lépe individuálním. 

Definice sociálního pojištění bude pak odpovídati jedné z přečetných definic po

jištění, založených buď na hospodářském nebo na technickém poj etí pojištění. 

Dvěma synthetickým definicím pojištění: Alfr. Manesově (Manes Versicherungs

wesen, 4. vyd. 1924) a Hémardově (Théorie et pratique des assurances terrestres 

I. 1924, II. 1925), odpovídala by pak, jako jejich kombinace, tato definice: "Soci

ální pojištění jest souborem veřejnoprávních hospodářských zařízení, vybudova

ných na principu ekvivalence (rovnováhy) mezi příjmy a vydáními podle zákona 

o velikých číslech a majících za účel zabezpečiti - zpravidla za přispění státu -

osobám hospodářsky slabým, případně všem občanům a jejich rodinám, pro pří

pad nemožnosti výdělku nebo jeho zmenšení přiznaný jim právní nárok na jisté, 

hlavně peněžité dávky, jimiž má býti zabráněno jejich - jinak hrozící - hospo
dářské katastrofě." 

V tomto určení pojmu má každé slovo svůj význa~ a existuje vždy důvod, proč 
je v ně pojato. Při tom nejedná se snad o definici ve smyslu logiky, nýbrž o zhuště

ný slovní výraz. Definice byla totiž upravena tak, aby zahrnula všechny dnes exi

stující druhy a formy sociálního pojišťování a v řeči i společnou dohodou za soci
ální pojišťování platící. 

V definici se klade důraz (oproti definici Manesově a Hémardově) na princip rovno

váhy mezi příjmy a vydáními, tedy vyslovuje se požadavek soběstačnosti hospo

dářského zařízení, čemuž nepřekáží okolnost, že může k úhradě výdajů přispívati 

stát nebo zaměstnavatel. Spolu s pojištěním individuálním slouží sociální pojiště

ní úhradě budoucí potřeby. Na rozdíl od individuálního pojištění jde však při so

ciálním pojištění hl~vně o vrstvy hospodářsky slabé a o škody hrozící jejich výa 

dělečné schopnosti, dále jest při něm zdůrazněn (institucí průměrného pojistného) 
princip kolektivity. 

Klademe-li však důraz na právní stránku pojmu sociálního pojištění" jeví se nám 

veřejnoprávní institucí na rozdíl od pojištění individuálního, založeného na sou-

kromoprávní smlouvě. 
2. Ú čel a význam sociálního pojištění. Sociální pojištění je produktem so-

ciální politiky moderních států, tedy reakcí proti přehnanému liberalismu XIX. 

století, a jest její podstatnou složkou. 
Sociální pojištění vzniklo jako rozšíření sociálně-politické ochrany a úpravy dělní-
kova pracovního poměru pro dobu, v níž nemůže pracovati a v níž je ohrožena 

hospodářská existence jeho i jeho rodiny, ježto zaniká její hlavní opora - požitek 

mzdy. Sociální pojištění má tu účelem úhradu hospodářské potřeby, jež vzniká ztrá

tou výdělečné schopnosti dělníka (malého živnostníka a rolníka), ať trvalou nebo 

dočasnou, nebo jeho úmrtím anebo ztrátou pracovní příležitosti a vznikající z toho 

nezaměstnanostÍ. 
Ve shodě s tímto členěním jsou zahrnuty v pojmu sociálního pojištění tyto druhy 

sociálního pojištění: 

1. Proti přechodné nezpůsobilosti k výdělku, jež může nastati: 

a) nemocí (pojištění nemocenské), 

b) úrazem (pojištění úrazové), 
c) těhotenstvím a šestinedělím (pojištění mateřství). 

2. Proti přechodné ztrátě pracovní příležitosti zaviněné nezaměstnaností (pojištění 

proti nezaměstnanosti). 
3. Proti trvalé ztrátě pracovní nebo výdělečné způsobilosti 

a) invaliditou, nastala-li nemocí nebo úrazem (pojištění invalidní nebo po pří;. 

padě úrazové), 
b) stářím (pojištění starDbní). 

4. Proti úplnému a definitivnímu zániku výdělečné činnosti v důsledku smrti: po= 

jištění pozůstalých, a to buď na dávky jednou pro vždy (úhrada pohřbu - pohřeb
né, odbytné) nebo na důchody vdovy a sirotků a jiných pozůstalých (pojištění 

vdovské a sirotčí). 

Jakožto důležitý doplněk této peněžní stránky sociálního pojištění, jíž se uhrazuje 

hospodářská potřeba vzniklá nastoupením pojistného případu a dává tak náhradu 

za ušlou mzdu, vyvinula se v sociálním pojištění k vysokému významu zábrana 

hrozícího zmenšení nebo zrušení výdělečné schopnosti nebo péče o opětné její ob

novení. Zábrana úrazová, léčebná péče preventivní (ochranná) i represivní (zá

chranná) činí stále více ze sociálního pojištění pojištění národního zdraví. 
Důležitost sociálního pojištění pro dělníka jest dána jeho podstatou: sociální po

jištění poskytuje mu ochrany proti nahodilým zjevům ohrožujícím jeho fysický 

i hospodářský život a zabezpečuje tak jeho jinak vratkou, na mzdě založenou exi

stenci. Morální zisk, plynoucí z dělníkova vědomí ochrany a bezpečnosti pro případ 
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nemoci,~invalidity, nezaměstnanosti a stáří, jest také pro zaměstnavatele, pro stát 

a celé hospodářství národa velmi značný. S hlediska celkového hospodářství jest 
sociální pojištění součástí, a to důležitou, racionelního hospodaření s lidskou prací. 

Sociální pojištění odnímá sice hospodářství peněžní prostředky ve formě pojistné
ho, jež lze považovati za část mzdy, vrací však takto přijaté prostředky ve formě 

obnovené pracovní síly a ve formě zvýšené kupní síly slabých vrstev, jež by jinak 
byly odkázány na ponižující chudinskou péči. 

STRUČNX PŘEHLED VÝVOJE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČSR. 

Republika Československá převzala od Rakousko- Uherska sociální pojištění vtom
to stavu: 

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku platily: 

V oboru úrazového pojištění dělnického zákon ze dne 28. prosince 1897, č. 1 ř. z. 

z r. 1898, novelisovaný naposled v r. 1917 (úprava pojistných dávek a rozšíření po

jistné povinnosti na všechny horní podniky). V oboru nemocenského pojištění zá

kon ze dne 30. 1888, č. 33 ř. z., upravený naposled novelou ze dne 20. II. 

1917. V oboru provisního pojištění dělníků zákon ze dne 28. VII. 1889, č. 127 ř. z. 
o bratrských pokladnách, změněný naposled v 1'. 1892. V oboru pensijního pojiš

tění soukromých zaměstnanců zákon ze dne 16. XII. 1906, č. 1 ř. z. z r.1907,no

velisovaný naposledy v r. 1914. 
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Na Slovensku a Podkarpatské Rusi platily zákonný článek XIX z r. 1907 o ne

mocenském a úrazovém pojištění zaměstnanců v živnostech a obchodu, zákonný 

článek z r. 1900 o pomocné pokladně pro zemědělské dělníky a čeledíny, noveliso

vaný naposled v 1'. 1913. Provisní pojištění horníků bylo upraveno podle společ
ného zákona z r. 1854. 

Zákonodárná činnost v Československé republice vyvíjela se několika směry. 
I. Ve směru rozluky a osamostatnění různých odvětví pojišťovacích, pokud měla 

nositele pojištění koncentrovány ve Vídni a v Pešti. Závěrem zákonodárné činnosti 

tohoto rázu jsou úmluvy o likvidaci celé řady nositelů pojištění podle článku 

275 mírové smlouvy Saint-Germainské (viz Sb. z. a n. č. 58 ze dne 19. X. 1929); 

dále úmluva o tak řečeném sociálním Clearingu (Sb. z. a n. č. 60 ze dne 3. III. 1926). 

2. Ačkoli byla Československá republika ušetřena měnového chaosu okolních stá

tů, vyžadoval pokles kupní hodnoty peněz rychlé úpravy peněžitých dávek a pří

spěvků sociálního pojištění. Toto zvýšení dávek bylo provedeno buď trvale zá

kony v pojištění úrazovém ze dne 12. VIII. 1921, č. 300 Sb. z. a n., v pojištění ne

mocenském zákonem ze dne 22. XII. 1920, č. 689 Sb. z. a n., v pojištění pensijním 
zákonem ze dne '5. II. 1920, č. 89 Sb. z.a n. a v pojištění bratrském zákonem ze 

dne ll. VII. 1922, č. 242 Sb. z. a n. Kromě takovéto trvalé úpravy dávek a příspěv-

ků byla vydána řada zákonů a nařízení o drahotních přídavcích v pojištění pen

sijním a v pojištění úrazovém. 

3~ Různá úprava sociálního pojištění v různých teritoriích republiky vyžadovala 

plánovité unifikace, speciálně na Slovensku, což se stalo řadou zákonů. 

4. Hlavním zákonodárným aktem v Československé republice jest zavedení pojiš
tění invalidního a starobního a noveHsace zákona o pensijním pojištění soukro

mých zaměstnanců. Toto dovršení budovy sociálního pojištění v republice bylo 

připraveno organisačním zákonem pojištění ne mocenského z 15. V. 1919, č. 268 

Sb. z. a n., jímž byla provedena hlavně koncentrace nemocenských pokladen, na 

nichž měla spočívati budova sociálního pojištění dělnického. Vliv této koncen

trace je patrný z toho, že s počátku působilo na území republiky 2361 nemocen

ských pokladen, po provedení zákona pouze 517. Vydání zákona o invalidním a 

starobním pojištění bylo připraveno činností odborné komise (bližší viz komentář 

dra Gallase k zákonu ze dne 30. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n.)" 

Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. X. 

1924, č. 221 Sb. z. a n., novelisovaný zákonem ze dne 8. XI. 1928, č. 184 Sb. z. a n. 

a vládními nařízeními č. 112/1934 a č. 143/1934 Sb. z. a n. znamená úplnou refor

mu ne mocenského pojištění a jeho organické spojení s nově zavedeným pojiště-

invalidním a starobním. 

Podobným dovršením zákonodárné činnosti ve vývoji pensijního pojištění sou

kromých zaměstnanců jest zákon o pensijním pojištění zaměstnanců ve vyšších 

službách ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., doplněný zákonem ze dne 14. VII. 

1931, č. 125 Sb. z. a n. a novelisovaný zákonem ze dne 21. VI. 1934, č. 117. Sb. z. a n. 

K zákonodárství sociálně pojišťovacímu lze čítati také zákon o ne mocenském po

jištění veřejných zaměstnanců ze dne 15. X. 1925, č. 221 Sb. z. a n., třebaže ně

které znaky sociálního pojištění, podle definice dříve uvedené, se na něj nevztahují. 
Konečně budiž uvedeno, že byl parlamentem odhlasován a vyhlášen zákon ze dne 

10. VI. 1925, č. 148 Sb. z. a n. o pojištění osob samostatně hospodařících. Ježto ten

to zákon není dosud proveden, není v dalším přehledu respektován. 

PODSTATA SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

A. Nemocenské pojištění dělnicki.. 
t -

(Upraveno zákony č. 221/1924 a č. 184/1928 a vl. nař. č. 112/1934 a č. 143/1934.) 

1. Rozsah p istné po nostL 

Pojištění podléhají zásadně veškeré osoby vykonávající práce nebo služby na zá

kladě smluvního poměru pracovního, služebního nebo učňovského, pokud je ne

vykonávají jako vedlejší zaměstnání nebo příležitostně. Domáčtí dělníci a dále 

.osoby zaměstnané střídavě u různých zaměstnavatelů (posluhovačky, domácí 
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pradleny apod.) nebo zaměstnané nepravidelně mohou býti z pojištění vyloučeny, 

nedosahuje-li jejich výdělek v určitém časovém období, na pře v měsíci, určitého 

minima, jež má býti zároveň stanoveno; dosud k vyloučení tomuto 'však nedošlo. 

Z pojištění jsou vyňati zaměstnanci veřejní, kteří mají v případě nemoci nárok na 

služné alespoň po dobu 1 roku anebo na dávky rovnocenné dávkám podle nemo

cenského zákona; zaměstnanci tito jsou podle zákona č. 221/1925 pojištěni u Lé

čebného fondu veřejných zaměstnanců, avšak pouze na dávky naturální. Nemo

censké pojištění horníků provádějí zvláštní bratrské pokladny podle zákona č. 

244/22. Připravuje se zvláštní ne mocenské pojištění soukromých zaměstnanců ve 

vyšších službách podléhajících pojištění pensijnínlU, k němuž přípravou jest jejich 

pojištění podle zákona č. 117/26. Počet osob podrobených nemocenskému pojiště

ní činil r. 1934 průměrně 2,051.515. 

2. Zařadění do mzdových tříd a pojistné. 

Pojištěnci zařaďují se podle své mzdy do 10 mzdových tříd s průměrnou denní 

mzdou Kč 4-36. Pro osoby podléhající pojištění pensijnímu bylo zákonem č. 117/26 
zachováno v platnosti starých 13 mzdových tříd s průměrnou denní mzdou 

Kč 2-36; jest u :Q.ich však přípustné dobrovolné pojištění ještě ve 2 dalších třídách 

s průměrnou denní mzdou Kč 39-42, Pojistné nemá zpravidla přesahovati 5·5 
procent střední denní mzdy; zvýšení nad tuto hranici může povoliti Ústřední so

ciální pojišťovna. Pojistné se platí pozadu v období nejméně 4 týdenním a připadá 

z něho polovina na zaměstnance a polovina na zaměstnavatele. Předpis pojistného 

za ne,!l10censké pojištění činil r. 1934 719 mil. Kč. 

3. Dávky. 

Na dávkách se poskytuje: 

1. pomoc v nemoci, 

2. pomoc v mateřství, 

3. pohřebné. 

Pomoc v nemoci záleží v poskytování lékařské pomoci jakož i potřebných léčiv 

a jiných therapeutických pomůcek (ne mocenské ošetřování), je-li pak pojištěnec 

pro nemoc nepřivoděnou úmyslně neschopen práce, také v peněžité podpoře (ne

mocenském), jež činí podle tříd mzdových Kč 2-70--24·- denně. Denní nemocen

ské u pojišťoven s pojistným vyšším než 5% (u zemědělských 4·8%) činí podle 

mzdových tříd Kč 2·50-18·-. Nemocenské podpory v dobrovolných třídách 

XIV. a XV., do nichž mohou býti zařaděni zaměstnanci podléhající zákonu č. 

117/26, činí Kč 26·- až Kč 28--. Nemocenské ošetřování poskytuje se od počát

ku nemoci, dokl~d nemoc trvá, nejdéle však 1 rok ode dne zániku pojištění, nemo

censká podpora pak od 4. dne neschopnosti ku práci, nej déle po dobu 1 roku. Po

jištěnec má dále nárok na nemocenské ošetřování příslušníků své rodiny, k nimž 

náležejí manželka a děti do 17 let, za určitých podmínek i děti staršÍ, vnuci a ro
diče. 

Na pomoci v mateřství se poskytuje zdarma pomoc porodní asistentky a je~li toho 

třeba pomoc lékařská (pomoc při porodu), dále peněžitá dávka rovnající se nemo

censkému 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu, nekoná-li pojištěnka ná

mezdní práce, konečně tak řečený příspěvek za kojení ve výši polovičního nemo

cenského matkám, které své děti samy kojí, až do uplynutí 12 týdnů po porodu. 

Pomoc při porodu přísluší také při potratu a dále nepojištěným manželkám pojiš
těnců. 

N a pohřebném se vyplácí třicetinásobná střední denní mzda, zemře-li pojištěnec, 
tomu, kdo obstarává jeho pohřeb; zemře-li příslušník rodiny, obdrží pohřebné po

jištěnec, jenž mu vypravil pohřeb, a to podle stáří zemřelého Kč 60-250. Pro 

nemocenské ošetřování zaveden jest zpravidla tak řečený systém rayonních lé

kařů; pouze ojediněle platí t. řeč. organisovaná volba lékaře. Na místě pomoci 

v a pomoci v mateřství mohou nemocenské pojišťovny poskytovati na své 
útraty léčení a ošetřování v nemocnici neb jiném léčebném ústavě. 

4. Organisace pojištění. 

Pojištění provádějí především okresní nemocenské pojišťovny zřízené obvykle pro 

obvod okresního úřadu v jeho sídle. Pro zaměstnance zemědělské a lesní zřizují se 

zemědělské nemocenské pojišťovny. Osoby, zaměstnané u povinných členů živno

stenského společenstva neb gremia obchodníků, jsou pojištěny u nemocenských 

pojišťoven společenstevních a gremiálních. Dále mohou za určitých podmínek pro

váděti pojištění také nemocenské pojišťovny závodní, spolkové a zapsané pojišťov

ny pomocné. Všech nemocenských pojišťoven jest kLl. 1935 297, z toho okresních 

nemocenských pojišťoven 184, zemědělských nemocenských pojišťoven 67, spole

čenstevních nemocenských pojišťoven 21, závodních nemocenských pojišťoven 18, 
spolkových nemocenských pojišťoven 1 a zapsaných pojišťoven 6. 

Nemocenské pojišťovny jsou institucemi autonomními,jež spravují zástupci pojiš

těnců a zaměstnavatelů. V jejich představenstvu zasedá 9 zástupců pojištěnců a 

3 zástupci zaměstnavatelů. V dozorčím výboru 9 zástupců zaměstnavatelů a 3 zá

stupci pojištěnců. Rozhodování o všech důležitějších otázkách týkajících se sprá

vy pojišťovny jest vyhrazeno schůzím představenstva a dozorčího výboru. Dozor

čím úřadem nad nemocenskými pojišťovnami jest Ústřední sociální pojišťovna a 

v další instanci ministerstvo sociální péče. Ve sporech o pojistnou povinnost, zařa

dění do tříd mzdových a placení pojistného rozhoduje úřad politický, ve sporech 

o pojistné dávky rozhodčí a v případech odvolání pojišťovací soud, složený ze 

soudce z povolání jakožto předsedy a ze zástupců pojištěnců a zaměstnavatelů 
jako přísedících. 
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1. Rozsah pojistné povinnosti 

jest v celku týž, jako v pojištění nemocenském. 

Z pojištění jsou však vyňaty mimo osohy uvedené v oddíle o nemocenském pojiš

tění také osoby mladší 16 let, dále osoby, které by vstoupily po prvé do pojištění 

ve věku vyšším než 60 let a osoby podléhající pojištění pensijnímu, právě tak jako 

horníci podléhající pojištění u báňských bratrských pokladen. Počet osoh, podro

bených pojištění, činil r. 1934 průměrně 1,681.133. 

2. Zařadění do tříd pojistného a pojistné. 

Pojištěnci zařaďují se podle své mzdy do pojistných tříd Aa, Ab, B, C, D, z nichž 

třída Aa zahrnuje první 2 třídy pojištění nemocenského, třída Ah III. třídu nemo

cenského, třída B IV. a V. třídu pojištění nemocenskéHo, třída C VI. a VII. třídu 

nemocenského a třída D třídu VIII. až X. pojištění nemocenského. Týdenní po

jistné činí v jednotlivých třídách: Kč 2·60, Kč 3·60, Kč 5-10, Kč 6·60, a Kč 8·40 

a platí se zároveň s pojistným nemocenským. Po přechodnou dobu 2 let činí po

jistné zemědělských pojištěnců v nejnižší třídě Kč 0·70; diferenci oproti normál

nímu pojistnému hradí Ústřední sociální pojišťovně stát. 

3. Dávky. 

Pojištění poskytuje důchod invalidní a starobní, důchod vdovský a vdovecký, 

důchod sirotčí, výbavné a odbytné. K nároku na důchod a výbavné jest zapotřebí 

odbytí čekací doby 100 příspěvkových týdnů, do nichž se započítává také doba 

ztrávená ve vojenské službě presenční, po případě doba 12nedělního vojenského 

výcviku, za kterou platí pojistné stát. Důchod invalidní přísluší pojištěnci, který 

pro nemoc nebo jiné vady tělesné či duševní prací přiměřenoujeho osobě, schopnos

tem, výcviku a dosavadnímu povolání nemůže vydělávati ani Ys toho, co tělesně 

a duševně zdravý zaměstnanec téhož odboru s podobným výcvikem v témže ob

vodu obyčejně vydělává. Důchod se skládá z částky základní Kč 550·- a z částek 

zvyšovacích, které činí v jednotlivých třídách: Kč 0'60, Kč 0·S5, Kč 1,15, Kč 1·40 

aKčl·75. 

Nárok na důchod starobní přísluší pojištěnci bez ohledu na invaliditu, dokoná-li 

pojištěnec 65. rok věku a není-li nikde povinně pojištěn pro případ invalidity 
a stáří nebo nevydělá-li ani polovinu toho, co tělesně nebo duševně zdravý zaměst

nanec téhož odboru s podobným výcvikem v témže obvodu ,obyčejně vydělává. 

Invalidní a starobní důchod se zvyšuje, má-li důchodce děti, o které pečuje, o vy

chovávací příplatek, který činí 1/10 důchodu. 
Nárok na důchod vdovský má vdova po pojištěnci neb důchodci, která jest inva-

Hdní neb která dosáhla 60. roku života aneb která pečuje o 2 neh více dětí pojiš

těnce, požívajících sirotčího důchodu. 
Důchod vdovecký přísluší vdovci po pojištěnce, která ze svého pracovního výdělku 
zcela neb převážně vyživovala rodinu, je-li vdovec v době úmrtí své manželky in
validní, po dohu této invalidity. Důchod vdovský a vdovecký činí polovinu důcho
du invalidního neb starobního. Provdá-li se vdova znovu, obdrží jako odhytné 

trojnásobnou roční částku svého ročního důchodu. Nárok na důchod sirotčí mají 

děti mladší 17 let, a to děti manželské, za určitých podmínek pak také děti neman

želské, osvoj enci, schovanci, vnukové a děti nevlastní. Důchod sirotčí činí pro 

jednostranně osiřelé dítě 1/5, pro oboustranně osiřelé dítě 2/5 důchodu invalidního 

neb starobního. Důchody invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí mohou 

se zvyšovati o 1/2, je-li důchodce trvale tak bezmocný, že stále potřebuje pomoci, 

ošetření a obsluhy jiné osoby. 
Na výbavné má nárok pojištěnka, uzavře-li sňatek po dokonání čekací doby. Výbav-

né činí v jednotlivých třídách: Kč 400·-, Kč 450·-, Kč 500·-, Kč 550·-, Kč 600--. 

Odbytné přísluší pozůstalým po pojištěnci, zemřel-li před uplynutím doby čekací, 
a obnáší podle tříd: Kč 500,-, Kč 600·-, Kč 650·-, Kč 700--, Kč 750--. 

Zemřel-li pojištěnec po uplynutí doby čekací nebo zemřel-li důchodce, jest nárok 

na odbytné pouze tehdy, není-li zde nároku na důchod vdovský nebo vdovecký; 

odbytné se v tomto případě poskytuje ve výši ročního důchodu, jehož zemřelý po

žíval nebo na nějž měl nárok. Pro pojištěnce narozené před 1. I. 1899, kteří dokon

čili do 31. XII. 1931 čekací dobu, zvyšují se dávky o t. zv. věkový příplatek, který 

se rovná Ys průměrné roční zvyšovací částky, násobené počtem celých roků, o které 

byl pojištěnec v roce 1926 starší 27 let. K důchodu se poskytuje státní příspě
vek, který činí I'očně u důchodu invalidního a starobního Kč 500·-, u důchodu 
vdovského a vdoveckého Kč 250·-, u důchodu jednostranně osiřelého dítěte Kč 
100.-, u důchodu oboustranně osiřelého dítěte Kč 200--. Veškeré důchody se 

pak krátí, pokud důchodce požívá obdobného důchodu úrazového nebo pensijního 

nebo provise z Ústřední bratrské pokladny. Jako dávka dobrovolná poskytuje se 

ještě léčebná péče za tím účelem, aby výdělečná způsobilost důchodcova byla ob
novena neb aby byla odvrácena neb odsunuta invalidita, jež může vzniknouti 

z onemocnění pojištěnce, jeho manželky neb jeho vdovy. Zákon umožňuje dobro

volné pojištění na vyšší dávky než zákonné placením zvláštních příspěvků ve 
formě prémie jednou pro vždy neb prémií běžných. Nárok na dávky pojistné jest 

také tehdy, když pojistný případ nastal po výstupu z pojištění v t. zv. ochranné 

lhůtě, která činí lÍ4 doby získané v pojištění, nejméně však 24 měsíce. 

4. Organisace pojištění. 

Nositelem pojištění jest Ústřední sociální pojišťovna v Praze, pro kterou však pro

vádějí nemocenské pojišťovny zejména předpis, vybírání pojistného a přípravu 
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řízení důchodového. Orgány jejími jsou výbor, představenstvo a ředitelství. vý

bor čítá 40 členů a předsedu, který jest jmenován presidentem republiky. Z členů 
jest 12 zástupců pojištěnců, 12 zástupců zaměstnavatelů a 16 odborníků jmeno

vaných vládou. Výbor rozhoduje zejména o rozpočtu, o nabytí nemovitostí, o jed

nacím řádu Ústřední sociální pojišťovny. Předsednictvo pojišťovny se skládá z 10 
člénů, z nichž jsou 3 zástupci pojištěnců a 3 zástupci zaměstnavatelů, jež volí vý

bor, a 4 odborníci (po 2 ze skupiny zaměstnanců a ze skupiny zaměstnavatelů), jež 

jmenuje vláda. Výkonným orgánem správy Ústřední sociální pojišťovny jest tří
členné ředitelství, jehož členy přijímá a propouští výbor se souhlasem ministerstva 

sociální péče. Dozor nad Ústřední sociální pojišťovnou vykonává ministr sociální 

péče, a to pokud jde o otázku nákladu a jeho úhrady jakož i nabytí nemovitostí, 

v dohodě s ministrem financí. Spory o zařadění zaměstnanců do tříd a o předpis 
o placení pojistného rozhodují úřady politické, spory o dávky pojišťovací soudy 

a odvolací instance Vrchní pojišťovací soud v Praze. Pojišťovací soudy jsou zří
zeny zpravidla pro obvod shorového soudu první stolice a jsou složeny ze soudce 

z povolání jakožto předsedy a 2 zástupců pojištěnců a zaměstnav;atelů. Vrchní po

jišťovací soud pak je složen ze 3 soudců z povolání a z 2 zástupců z řad pojištěnců 
a zaměstnavatelů. 

c. ~e~~c~ijnf l!0ii!těnLs~ch ~ť!.městn~l!it_ve _PJ:J#fhsIu~ 
(Upraveno zákonem č. 26/1929 s účinností od 1. I. 1929, zákonem č. 125/31 a zá
konem č. 117/34.) 

1. Rozsah pojistné povinnosti. 

Pojištění podléhají soukromí úředníci a osoby obdobně zaměstnané (redaktoři, her

ci a pod.), dále veškeří kancelářští zaměstnanci, pak obchodní pomocníci, dozorčí 
orgány v zemědělství, lesnictví a hornictví, konečně některé kategorie kvalifiko., 

vaných dělníků (na př. rýsovači, lito grafové a pod.). Vyňati z pojistné povinnosti 

jsou zaměstnanci, kteří nepřekročili 16. roku věku svého, dále zaměstnanci veřej
ní, pokud mají pensijní nároky alespoň rovnocenné nárokům podle pensijního zán 

kona, a zaměstnanci Národní banky československé za téže podmínky. Počet po
jištěnců činil r. 1934 průměrně 360.000. 

2. Zařadění do tříd služného a pojistné. 

Pojištěnci zařaďují se podle výše svých ročních služebních požitků až do obnosu 

Kč 42.000·- do II tříd služného, z nichž prvních šest zahrnuje služné stoupající 

vždy o 3.000, posledních pět pak služné stoupající vždy o Kč 6.000--, Měsíční po

jistné v těchto třídách činí: Kč 12, Kč 36, Kč 66, Kč 96, Kč 120, Kč 150, Kč 170, 
Kč 190, Kč 210, Kč 230 a Kč 250 a zvyšuje se o Kč 2-10 na úhradu zvýšení 

nároků podle zákona č. 125/1931. Z pojistného hradí zaměs:navatel a. zaDl~stna~ec 
po jedné polovici. Za příspěvkovou dobu považuje se take .doba vo]enske sluzb~ 
presenční, po případě doba 12 nedělního vojenského VýCVIku, za kterou zaplatI 

pojistné stát podle první, případně druhé třídy služného. 

3. Dávky. 

Pojištění poskytuje důchod invalidní a starobní, důchod vdo"vský , vdovecký' ~i
rotčí a rodičů, výbavné, odbytné jednou pro vždy, pohfebne a nemocenske ose

tření důchodců. Nárok na důchod jakož i na výbavné a pohřebné jest vázán na 

dokonání čekací doby 60 příspěvkových měsíců. Tato doba se považuje za do

končenou nastane-li pOJ'istný případ v důsledcích podnikového úrazu. 
, b v ' k 

Podmínkou důchodu invalidního jest t. řeč. invalidita z povolání obdo ne Ja o 

v pojištění tl báňských bratrských pokladen. Za nezpůsobilého k výkonu povolá~í 
se považuje pojištěnec, jenž pro tělesnou nebo duševní vadu nebo pro slabost te: 

lesných neb duševních sil nemůže dále zastávati povin~osti s~éh~ povolání ~lll 
jiného povolání přiměřeného dosavadnímu povolání, zpusohu, Jaky.m ~yl v ne~ 
zaměstnán, jeho postavení v něm jakož i jeho praktickému a teoretlCkemu vzd~
lání. Nárok na invalidní důchod má však také pojištěnec, který není trvale nezpu

sohilým k výkonu svého povolání, pakliže vyčerpal nárok na nemocenské, po do

bu dalšího trvání nezpůsobilosti k povolání. 
Důchod starobní přísluší bez průkazu nezpůsobilosti k výkonu povolání pojištěn-
cům po dokonání 60. roku života, anebo jestliže získali alespo~ 480 př~spěv~~:ých 
měsíců u mužů a po dokonání 55. roku života u žen pod podmmkou, ze pOJlstenec 

není nadále zaměstnán způsobem zakládajícím pojistnou povinnost. Kromě toho 

přísluší pojištěncům alespoň 56 (u žen 54) let starým t. zv. sociální d.ůchod bvez prů
kazu invalidity, jestliže získali alespoň 10 pHspěvkových let a byh alespon 1 rok 

bez zaměstnání. 
Důchod invalidní aneb starobní se skládá ze základní částky Kč 3.600-- ročně a 

z částek zvyšovacích, které činí za kaiždý příspěvkový měsíc získaný po 1. lednu 

1929 v jednotlivých třídách: Kč 2, Kč 6, Kč 10, Kč 1~, Kč 20, v~č v 25, K,č 3~, 
Kč 35 Kč 40, Kč 45 a Kč 50. Získal-li pojištěnec neb duchodce pnspevkove me-

síce z~ platnosti starého pensijního zákona, t. j. do 3:. pro~ince 1:28, p!ísluší ~~ 
za tuto dobu k uvedené základní částce a případným cástkam zvysovacIm ve VySl 

Kč 2-50 zvyšovací částky, které činí za dobu od 1. ledna 1909 do 30. června 1:20 

% tehdy platných prémií (Kč 4 až 20 podle tříd pojistnýc~) a z~ dobu od :' ~ver: 
vence 1920 do 31. prosince 1928 % prémií tehdy platnych (Kc 2-. 30 meSlcne 

podle jednotlivých ~říd služného). Invalidní neb st~ro~ní důchod s~ ~~~š~je ~a 
každé dítě, o které důchodce pečuje, o vychovávaCl pnplatek, ktery Cllll Ys du

chodu. Invalidní neb starobní důchod nesmí s pHplatky vychovávacími býti však 

vyšší než průměr započitatelných požitků pojištěnce za posledních 60 příspěvko-
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vých měsíců, činí však nejméně Kč 3.600·- ročně. Dů.chod vdovský činí Y2 dů. 
chodu invalidního neh starohního, nejméně však Kč 3000,- ročně. Přísluší zá

sadně každé vdově, leč že hy manželství netrvalo ani 6 měsíců, neho hyl o-li uza

vřeno po 60. roce života pojištěncova neh v dohě, kdy pojištěnec už požíval dů
chodu invalidního neh starohního; důchod nepřísluší dále vdově, která hyla ze 

své viny s manželem rozvedena neho hylo-li manželství z její viny rozloučeno 
a konečně hyla-li vdova rozsudkem trestního soudu odsouzena, že úmyslným 

jednáním smrt manžela zavinila neho spoluzavinila. Uzavřel-li pojištěnec, jehož 

manželství hylo výlučně z jeho viny rozloučeno, nový sňatek, má v případě 
jeho úmrtí nárok na důchod vdovský jak jeho vdova, tak rozloučená manželka. 

Důchod vdovský se rozdělí mezi vdovu a rozloučenou manželku v poměru let je
jich manželství se zesnulým pojištěncem, při čemž se k dohě od rozvodu do rozlu

ky nepřihlíží. Provdá-li se vdova znovu, ohdrží odhytné ve výši trojnásohné části 
svého ročního důchodu. 

Na důchod vdovecký má nárok vdovec po pojištěnce, která jej ze svého služeh

ního požitku neh ze svého důchodu převážně vyživovala, jestliže a pokud jest ne

způsohilým k výdělku a potřehným. Důchod vdovecký přísluší v téže výměře jako 
důchod vdovský. 

Důchody invalidní a starohní, vdovský a vdovecký zvyšují se o %, je-li důchodce 
trvale tak hezmocný, že stále potřehuje pomoci, ošetření a obsluhy jiné osohy. 

Na důchod sirotčí mají nárok děti mladší 18 let, a to děti manželské, .za určitých 
předpokladů pak také děti nemanželské, osvojenci, vnuci a děti nevlastní. Dů
chod sirotčí činí pro jednostranně osiřelé dítě 1/4, pro ohoustranně osiřelé dítě jed

nu polovinu důchodu invalidního neh starohního, nejméně však pro jednostranně 
osiřelé- dítě Kč 1.500,-, pro ohoustranně osiřelé dítě Kč 3.000·- ročně. Úhrn 

vdovského (vdoveckého) důchodu a důchodů sirotčích nesmí však činiti více 

nežli důchod invalidní neh starohní, zvýšený o příplatek vychovávací. Důchod 
sirotčí může hýti poskytován také po dokonání 18. roku, nejdéle však do 24. roku, 

pokud dítě jest v důsledku tělesné neh duševní vady nezpůsohilé k výdělku neh se 

samo nemůže vydržovati v důsledcích vědecké neh odbor~é průpravy pro příští 

pov~lání. Není-li vdovy ani vdovce ani dětí k důchodu oprávněných, mají ná

rok na důchod pozůstalí rodiče pojištěnce, jestliže hyli výživou naň převážně od
kázáni. Důchod rodičů činí 1/4 důchodu invalidního neh starobního, nejméně 
však Kč 1.500·- ročně, jsou-li tu oha oprávnění rodiče, pro každého z nich nej
méně Kč 750·- ročně. 

Na výhavné má nárok pojištěnka, jestliže u.zavře sňatek po dokonání čekací dohy 

60 příspěvkových měsíců; pojištěnky, které byly pojištěny alespoň 6 měsíců před 
1. J. r. 1929, mají nárok na výhavné, jestliže vykazují alespoň 30 měsíců ptíspěv
kových. Výhavné sé vyměřuje ve výši ročního invalidního důchodu, na který by 

pojištěnka měla nárok v dohě uzavření sňatku. Zemře-li pojištěnec po dokonání 

alespoň 6 a před uplynutím 60 příspěvkových měSÍCŮ, mají jeho pozůstalí na 

odhytné jednou pro vždy. Toto odbytné činí u vdovy neb dětí 150% ročního in

validního důchodu, u rodičů 75% tohoto důchodu, který hy příslušel, kdyhy pří

spěvkové měsíce byly dokonány na 60 ve třídě, v níž hyl pojištěnec v dohě úmrtí. 

Pohřehné. Nárok na pohřehné mají pozůstalí po důchodci neho pojištěnci, jest

liže mu vypravili pohřeh. Pohřehné činí 1/5 ročního důchodu, nejvýše však Kč 

4.000·-. 
Pro pojištěnce, kteří byli pojištěni již před 1. I. r. 1929, zvyšují se dávky o částku, 

která by odpovídala započtení poloviny doby podléhajícÍ sice pojistné povinnosti, 

avšak nepojištěné, a to ve třídě, v níž hyl pojištěnec naposledy zařazen před 
L J. 1929. 
V případě onemocnění měli míti podle původního návrhu zákona, který předpo

kládal současný vstup v účinnost zákona o zvláštním nemocenském pojištění, dů

chodci nárok na ne mocenské ošetření, t. j. na lékaře, léky a therapeutické po

můcky. Příspěvky na ne mocenské ošetření platí nemocenským pojišťovnám dohro

volně pensijní ústav. Jako dobrovolnou dávku poskytují nositelé pojištění ještě 

léčebnou péči za účelem odstranění neh odvrácení invalidity pojištěnců neh inva

lidních důchodců a dále podporu v nezaměstnanosti podle zásad, které schvaluje 

ministerstvo sociální péče. 

Dávky pojistné možno zvýšiti zákupem doby nepojištěné a dále uzavřením t. řeč. 

připojištění s příspěvky jednou pro vždy s příspěvky hěžnými. Důchody podle 

pensijního zákona zvyšují se dále o státní příspěvek za dobu vojenské služby za 

války; státní příspěvek činí za každý měsíc ztrávený ve služhě vojenské % pre

mu vybíraných podle třídy, v níž hyl pojištěnec před nastoupením služhy vojen

ské neb po prvé po návratu z války, tudíž Kč 4-20, nejméně však Kč 240·
ročně. 

4. Organisace pojištění. 

Pojištění provádí Všeohecný pensijní ústav v Praze a více než 30 náhradních pen

sijních ústavů. Z celkového počtu asi 360.000 povinných pojištěnců jest u Všeobec

ného pensijního ústavu pojištěno více než 320.000. Orgány Všeobecného pensijní

ho ústavu jsou: výhor, představenstvo a ředitelství. Výhor se skládá z předsedy 

a 34 členů, z nichž 14 volí zaměstnanci, 14 zaměstnavatelé a 6 jmenuje vláda z od

borníků v otázkách sociálního pojištění. Předsedu jmenuje president republiky. 

Výbor usnáší se zejména o stanovách ústavu a jejich změnách, o každoročním 

rozpočtu a účetní uzávěrce a matematické bilanci a nabytí nemovitostí. Předsta

venstvo se skládá z předsedy a 10 členů; z těch po 4 náleží skupině zaměstnanecké 

a zaměstnavatelské a 2 skupině odborníků. Výkonným orgánem správy ústavu jest 

tříčlenné ředitelství, jehož členy přijímá a propouští výbor se souhlasem ministra 

sociální péče. 
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Všeohecný pensijní ústav provádí pojištění pomocí svých úřadoven, z nichž 2 jsou 

v Praze, 2 v Brně a 1 v Bratislavě. Úřadovnám přísluší zejména předpis a vymá

hání pojistného jakož i přiznávání a vyplácení dávek pojistných. Orgány úřado

ven jsou: výhor, správní komise a ředitel; výhor a správní komise jsou složeny 

paritně ze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Náhradní ústavy provádějí 

pojištění určitých skupin zaměstnanců (na pře zaměstnanců v cukrovarech, zálož

nách, nemocenských pojišťovnách) aneho zaměstnanců určitých velkých průmys

lových podniků (na pře Škodových závodů, Vítkovických železáren a pod.). Úhrn 

pojistného u náhradního ústavu a tax za zvyšování služného musí býti nejméně 

o 1[5 větší nežli úhrn pojistného, které hy hylo uhraditi, kdyhy pojištění hylo pro

vedeno u Všeobecného pensijního ústavu. Správu náhradních ústavů vedou správ

ní výhory složené paritně ze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dozorčím 

orgánem nad Všeobecným pensijním ústavem i nad náhradními ústavy jest mini

sterstvo sociální péče. Spory o pojistnou povinnost, zařadění pojištěnců do tříd 

a předpis pojistného rozhodují úřady politické, spory o pojistné dávky pojišťovací 

soud zřízený podle zákona č. 221/24 a odvolací instance Vrchní pojišťovací soud 

v Praze, zřízený podle téhož zákona. PojišťovaCÍ soud rozhoduje v tříčlenném se

nátě složeném z předsedy soudu a 2 přísedících volených pojištěnci a zaměstna

vateli, vrchní pojišťovací soud v senátech pětičlenných s 3 soudci z povolání a 2 

U.lL'~.lL.lU,.u Z řad pojištěnců a zaměstnavatelů. 

D. Pojištění u báňských bratrských pokladen. 

(Upraveno zákonem č. 242/22.) 

1. Rozsah pojistné povinnosti. 

Pojištěny jsou veškeré osoby zaměstnané v hornictví ve smyslu § 131 horního 

zákona, pokud nepodléhají (jako úředníci a dozorci) pojištění pensijnímu. Počet 

osoh pojištených činil v r. 1934 u osmi revírních hratrských pokladen pro případ 

nemoci průměrně asi 100.000. Pojistné provisního pojištění jest nyní jednotné a 

činí měsíčně Kč 87, z nichž připadá Kč 54 na zaměstnavatele a Kč 33 na zaměst

nance. Za dohu příspěvkovou považuje se i bez placení pojistného doba povinné 

služby vojenské jak v míru, tak i za války a dále doba nemocenské podpory, pokud 

trvá nemoc, spojená s neschopností k práci, déle 1 měsíce. 

2. Dávky. 

Pojištění u báňských bratrských pokladen jest pojištěním pro případ nemoci (pojiš

těním nemocenským) a zároveň pojištěním invalidním a starobním, vdovským, 

sirotčím (pojištění~ na provise). Nemocenské pojištění poskytuje v celku tytéž 

dávky jako pojištění podle zákona 221/24 a 184/28, ale s tou změnou, že nemo-

censké se poskytuj e podle 13 mzdových tříd starého nemocenského zákona ve 

výši Kč 2-24 denně a v dalších dvou dobrovolných třídách Kč 26 a Kč 28 denně, 

podohně jako jest tomu u zaměstnanců podléhajících pojištění pensijnímu podle 

ustanovení zákona 117/26. Pojištění na provise poskytuje především důchod inva

lidní při neschopnosti pojištěnce k dosavadnímu povolání, důchod starobní hez 

průkazu neschopnosti k povolání při dosažení 55. roku věku, trvalo-li zaměstnání 

pojištěním povinné 30 let, a při dokonání 60. roku věku, trvalo-li pojištění alespoň 

15 let. Invalidní (starobní) důchod činí po 3 letech pojištění Kč 600 ročně, po pěti 

letech pojištění Kč 900 ročně a roste počínaje 6. rokem nejméně o Kč 8 za každý 

příspěvkový měsíc. Je-li důchodce bezmocný, zvyšuje se důchod až do 50% svého 

obnosu. Příplatky vychovávací na děti k důchodu invalidnímu a starobnímu mo

hou hýti zavedeny stanovami pokladen. Rovněž tak příspěvky drahotní; dnes se 

však ani příplatky vychovávací ani příspěvky drahotní nevyplácejí. Nastane-li 

invalidita nebo smrt pojištěnce před uplynutím doby čekací podnikovým úrazem, 

považuje se čekací doba 5let za dokonanou~ nastane-li tento případ před uplynutím 

3 let v pojištění ztrávených jiným způsobem, vyplatí se osohám jinak k požitku 

důchodu oprávněným část zaplacených příspěvků na pojištěnce připadajících bez 

úroků. Důchod vdovský činí alespoň % důchodu invalidního neb starobního a pří

sluší zásadně každé vdově, leč že by sňatek pojištěnce byl uzavřen teprve po dni 

vzniku nároku na provisi neb že by vdova byla v čase úmrtí manželova od něho 

soudně rozvedena neb soudně rozloučena neb rozsudkem trestního soudu usvěd

čena, že úmyslným jednáním zavinila nebo spoluzavinila smrt manželovu. Pro

vdá-li se vdova opět, obdrží trojnásohnou částku svého ročního důchodu jako od

hytné jednou pro vždy. Důchod sirotčí náleží až do dokonaného 16.Toku věku, a to 

jednostranně osiřelému dítěti ve výši alespoň 1/4 a ohoustranně osiřelému dítěti 

ve výši % důchodu invalidního neb starobního. Důchod vdovy a dětí dohromady 

nesnú převyšovati 3/4 dávky náležející zemřelému pojištěnci. Stanovami pokladen 

může býti také zaveden důchod pro rodiče, a to ve výši důchodu sirotčího. Má-li 

pojištěnec vedle ,důchodu invalidního také nárok na důchod úrazový, přerušuje 

se výplata důchodu invalidního potud, pokud součet důchodu úrazového a inva
idního převyšuje % pracovního výdělku. 

3. Organisace poJištění. 

Pojištění provádí v celé repuhlice 8 revírních bratrských pokladen a Ústřední bra

trská pokladna v Praze. Revírní hratrské pokladny jsou zřízeny zpravidla pro oh

vod revírního háňského úřadu a provádějí jako nemocenské pokladny samostatně 

pojištění pro případ nemoci. Nositelem pojištění na provise j est Ústřední bratrská 

pokladna v Praze, pro kterou ohstarávají revírní bratrské pokladny zejména před

pisy a vybírání pojistného pro pojištění na provisi, řízení důchodové a výplatu pro

visí. Orgány revírních bratrských pokladen a Ústřední bratrské pokladny jsou 
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valná hromada, představenstvo a dozorčí výbor. Ve valné hromadě revírních bra

trských pokladen jsou pojištěnci zastoupeni % delegátů, zaměstnavatelé Ya. 
V představenstvu zasedá 8 zástupců pojištěnců a 2 zástupci zaměstnavatelů, 

v dozorčím výboru 4 zástupci zaměstnavatelů a 1 zástupce pojištěnců. Obdobně 

jsou složeny orgány Ústřední pokladny bratrské, jimž zasedá v představenstvu 

16 zástupců pojištěnců a 4 zástupci zaměstnavatelů, v dozorčím výboru pak 8 zá

stupců zaměstnavatelů a 2 zástupci pojištěnců. Dozorčím úřadem nad revírními 

bratrskými pokladnami jsou báňské úřady, nad Ústřední bratrskou pokladnou mi
nisterstvo. veřejných prací. Spory o pojistné povinnosti a předpis pojistného roz

hodují báňské úřady, spory o pojistné dávky rozhodčí soud zřízený při revírních 

bratrských pokladnách a odvolací :instancí je Vrchní rozhodčí soud v Praze. Soudy 

jsou složeny ze soudce z povolání jakožto předsedy a ze zástupců pojištěnců a za

městnavatelů. 

E. Orazové pojištění. 
'f-~ ____ ~---_.--,. 

1. Rozsah pojistné povinnosti. Pojistné povinnosti úrazového pojištění pod

léhají všichni dělníci a závodoví úředníci zaměstnaní v továrnách a hutích, v do

lech na nevyhlazené nerosty, loděnicích a lomech, v zařízeních těmto podnikům 

náležejících, v podnicích horních a pod.; dále v živnostenských podnicích, v~ 
kterých se provádějí stavební práce při provádění staveb a konečně v podnicích, 
v nichž se vyrábějí třaskavé látky a v živnostenských nebo hospodářských podni

cích polních i lesnických, při nichž se užívá parních kotlů nebo hnacích přístrojů. 

Za dělníky nebo úředníky považují se také učňové nebo volontéři a praktikanti. 

Pojistné povinnosti podléhají také veškeré podniky železniční a dopravní, provo

zované po živnostensku, skladištní, stálá divadla a pod. Zákonem z r. 1894 čl. V. a 

VI. jest dáno podnikatelům podniků pojištěním povinných i nepovinných právo 

pojistiti sebe samy a zaměstnance nepodléhající pojistné povinnosti proti násled

kům úrazů podnikových. Zákonem z 1'. 1908 jest pojistná povinnost rozšířena 

také na osoby užívané při provozování automobilů. 

2. Předmět pojištění. Předmětem pojištění jest zákonem stanovená náhrada 

škody, která vznikne tělesným zraněním nebo smrtí pojištěnce v důsledku úrazu 

podnikového nebo úrazu jemu na roveň postaveného (na cestě do práce nebo 

z práce) anebo v důsledku nemoci z povolání. 

Náhrada škody záleží z důchodu od počátku 5. týdne po nastalém úrazu po čas 

neschopnosti k výdělku. Důchod se vyměřuje podle pracovního výdělku posledního 

roku, nejvýše však z části Kč 12.000, a činí, je-li tu úplná neschopnost, 2/3 ročního 
pracovního výdělku~ j e-H tu částečná nezpůsobilost k výdělku, zlomek důchodu 

podle míry zmenšení zp.ůsobilosti k výdělku. Důchod jest zvýšiti o 50 procent 
v případě bezmocnosti. 

Nastala-li z úrazu podnikového smrt, jest vyplatiti pozůstalým pohřebné nejvýše 

částkou Kč 900 a důchod pro: 

a) vdovu zabitého až do smrti nebo opětného provdání ve výši 20%, pro každé 

pozůstalé manželské nebo legitimované dítě až do dovršeného 15. roku a pro ne

manželské dítě po usmrcené osobě ženské a pod. 15%, a je-li oboustranně osiřelé 

20% ročního pracovního výdělku. Pro vdovce, pokud je nezpůsobilým k výdělku, 

20%. Důchody vdovy (vdovce) a dětí nesmějí dohromady převyšovati 2/3 ročního 
pracovního výdělku, jinak se menšÍ poměrně. 

b) Pro ascendenty, vnuky a sourozence, přispíval-li zemřelý k jejich výživě a ne

ní-li vyčerpána oprávněnými osobami podle odst. a) nejvyšší suma důchodu 20%. 

Důchody dětí, vnuků a sourozencÍl jest v případě jejich nezpůsobilosti k výdělku 

poskytovati také přes 15. rok věku. 

Vdovský důchod se platí do opětného provdání; při provdání obdI'Žívdova troj. 
násobek svého důchodu. 

Po každém podnikovém úrazu jest učiniti do týdne po úrazu písemné oznámení 

úrazové pojišťovně. Pojišťovna je v každém období léčení oprávněna odejmouti 

ne mocenské nebo bratrské pokladně péči o nemocnéqo a odevzdati zraněného do 

léčebného ústavu. 

3. Úhrada. Podniky podrobené pojištění jsou zařaděny do nebezpečných tříd, 
z nichž každá obsahuje několik nebezpečenských procent bezprostředně za sebou 

následujících. Roztřídění se děje nařizovací cestou podle výsledku úrazové sta

tistiky, při čemž jest přihlédati k opatřením pro uvarování úrazu; zařaďování má 

býti revidováno každých 5 let podle zkušeností všech pojišťoven. Úhrada se děje 
pojistným vyměřeným podle pracovního výdělku až do výše Kč 12.000 ročně, a to 

podle sazby vypočtené pro každé procento nebezpečenské a pro každou korunu 

výdělku. U každé pojišťovny jest zříditi reservní fond, který nemá převyšovati 

10% úhrnu úhradových kapitálů. 

4. Organisace. Pojištění provádí úrazové pojišťovny v Praze, v Brně a Zemská 

úřadovna pro pojišťování dělníků v Bratislavě, jejichž členy jsou podnikatelé pod

niků pojištění podrobených a dělníci a závodoví úředníci v nich zaměstnaní. Před

stavenstvo pojišťoven se skládá ze 3 stejně silných skupin, z nichž 1/3 tvoří zástup

ci podnikatelů, dr,uhou zástupci pojištěnců a třetí osoby jmenované ministrem 

sociální péče, Pfedstavenstvo volí ze sebe předsedu a jeho náměstka. Běžné věci 

pojišťovny, zejména rozhodování o nárocích na odškodné, obstarává správní vý

bor složený z předsedy představenstva nebo jeho náměstka a z 9 členů volených 

pro 3 každou ze tří skupin. Pro rozhodování o nárocích jest zřízen v sídle každé 

pojišťovny rozhodčí soud, skládající se z předsedy a 4 přísedících, z nichž 2 jsou 

jmenováni ze státních úředníků soudcovských a 2 j sou voleni. 
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OHRADA V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE. 

V sociálně pojišťovacích zákonech republiky Československé vyskytují se úhrado

vé systémy vedoucí veskrze k t. řeč. průměrné prémii, t. j. pojistnému nezávislému 

na stáří a na pohlaví pojištěných zaměstnanců. V průměrné prémii zračí se v prvé 

řadě sociálně politický charakter zákonů sociálně pojišťovacích na rozdíl od pojiš

tění soukromého (individuálního), které vede k stále jemnější klasifikaci risika. 

Kdežto pojištění nemocenské má míti vyměřenou prémii podle předběžných od

hadů tak, aby stačila k úhradě vydání během I roku a k vytvoření bezpečnostního 

(reservního) fondu, jest pojištění pensijní, invalidní a starobní dělníků založeno 

na úhradě veškerých nároků dnešních i budoucích pojištěnců průměrným pojist

ným. Pojištění úrazové hradí svá. vydání průměrnou prémií propočítanou podle 

odhadů budoucího zatížení úrazy, při čemž zatížením se rozumí úhradový kapitál 

napadlého důchodu. Takto stanovené průměrné pojistné jest pak rozlišeno podle 

nebezpečenských tříd a procent na základě velmi jemné a občas revidované klasi-· 

fikace úrazového nebezpečí. Úhradový systém pojištění hornického není dosud 

vybudován, úhrada se děje prozatím úplně nedostačující předběžnou prémií, avšak 

jedná se právě (v r. 1935) o úpravu hornického pojištění, při čemž by úhradový 

systém byl postaven ~a spolehlivý základ. 

CELKOVÝ POSUDEK STAVU SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE. 

Jest třeba předem poznamenati, že v Československé republice chybí k úplnému 

vybudování sociálního pojištění již pouze .p2ii§:t~ItLA~~am~S:t!H!IlQ.S.ti. Toto po

jištění jest dosud nedokonale nahrazováno t. řeč. ~1(nt~~im~_~t~~.IjEl, t. j. 
zařízením, při němž se vyplácí ~~L~čet státu~plg.ě~ k podporám v nezaměstna

nosti (na něž však není právního nároku) poskytovaným odborovými organisa

cemi. Tento systém má však nevýhodu, že není vybudován na vyrovnání risik mezi 

různými odbory a na dostatečném hospodářství fondovém, jež trpí vlivy parcielními 

a tím spíše všeobecnou krisí. Mimo to zahrnuje z veškerého zaměstnanectva pouze 

něco přes l/S' t. j. týká se pouze dělnictva organisovaného odborově a tedy v prvé 

řadě dělnictva kvalifikovaného. Vypracování zákona o pojištění nezaměstnanosti 

jest jedním z předních a nejvážnějších naléhavých úkolů sociálně pojišťovacího 

zákonodárství československého. 

Jinak vedou zkušenosti s prováděním sociálního pojištění v Československé repu

blice celkem k těmto stručným závěrům: 

Pojištění nemocenské jest vypraveno dávkami, pokud jde o druhy a trvání nemo

censké podpory, tak, že snese srovnání s pokročilými zákony jiných států. Pokud 

jde o výše dávek, jest poukázáno se strany dělníků na nedostatečný počet tříd, * 

čímž se stává, že némocenská podpora dělníků se mzdou nad Kč 34-50 denně (tedy 

velmi podstatné části dělníků) stává se nedostatečnou náhradou mzdy; jest tudíž 

žádáno připojení nových tříd. V nejnižších třídách jest poměr podpory (nemocen

ského) ke mzdě upraven lépe než v obdobných zákonech cizích států. 
Pokud jde o pojištění invalidní a starobní, nečinilo jeho provedení, dík okolnosti, 

že navázalo již na vybudované nemocenské pojišťovny, potíže. Pojištění se po no

velisaci vžilo velmi rychle, dík rychlému vybudování Ústřední sociální pojišťovny. 
Pojištění se ocítá před těžkými problémy, jak řešiti centrální evidenci asi 2 mi

lionů pojištěnců, a bylo dotčeno přirozeně finanční krisí nemocenských pojiš-ťoven, 
jež tvoří orgány, zprostředkující styk s pojištěnci. Jinak je nutno uznati zdárný 

vývoj ukládací politiky a léčebné péče a pochopení Ústřední sociální pojišťovny 
pro potřeby bytové péče a sociálního zdravotnictví. Z menších úkolů čekajících 
řešení nutno uvésti opravu zákona ve směru nemocenského ošetření důchodců, 
pojištění osob pro stáří vyloučených z pojištění, rozmnožení počtu tříd atd. 

Pojištění pensijní. Provedení novel z r. 1929, 1931 a 1934 nenarazilo na obtíže a lze 

prohlásiti, že jeho hlavní nositel pojištění Všeobecný pensijní ústav i vedlejší no

sitelé (náhradní ústavy) vyvíjejí se ceJkem za sympatií veřejnosti hlavně obou sku

pin interesentů. Zbývá nyní ještě doplniti zákon o pensijním pojištění zákonem 

o pojištění nemocenském soukromých zaměstnanců, který byl již vypracován 

zvláštní komisí a bez něhož je pensijní pojištění pouhým torsem. 
Pojištění úrazové trpělo v době předválečné velikými deficity hlavně II pražské 

pojišťovny. V republice je vývoj jeho celkem příznivý. Reforma se má týkati od· 

stranění malých důchodů, rozšíření pojistné povinnosti na veškeré podniky země
dělské a lesní, živnostenské, obchodní, průmyslové, důlní a dopravní a pod. Do

sud je obmezena pojistná povinnost na t. řeč. nebezpečné podniky, při čemž však 

vývojem techniky staly se z nebezpečných podniků (na pře zavedením elektrických 

motorů) namnoze podniky bezpečnější než mnohé t. řeč. bezpečné. V čas pro

vedené značné zvýšení pojistného, které v době inflace výroba lehce snesla, za· 

chránilo úhradový systém úrazových pojišťoven a dovolilo jim krýti i při sníže

ných příspěvcích drahotní přídavky z přebytků. 
V těžké krisi nalézá se pojištění hornické u Ústřední bratrské pokladny, v krisi, 

která se velmi zostřila stálým odkládáním sanace. Krise vznikla hlavně tím, že 

úpravě dávek v r. 1922 neodpovídala přiměřená úprava pojistného, která se měla 
státi prováděcím nařízením. Definitivní úprava pojištění u bratrských pokladen 

jest jedním z nejnaléhavějších úkolů sociálně pojišťovacího zákonodárství v repu

blice Československé. Bohužel, nepostaral se zákonodárce o úhradu v době skvělé 
konjunktury, kdy byla by bývala lehce snesitelná. Po několika nepodařených 
pokusech o sanaci vypracovala během r. 1935 zvláštní odborná komise návrh na de

finitivní sanaci, který zavádějí jako novinku zajištění Ústřední bratrské pokladny 

u Ústřední sociální pojišťovny. Tento návrh bude dohodou a dobrovolnými obět
mi všech zúčastněných skupin uskutečněn pravděpodobně počátkem roku 1936. 
Pro všechny druhy sociálního pojištění je důležitou otázkou úprava poměru k lé-
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kařům, kteří rozhodují v nejrůznějších funkcích o podstatné části výdajového 

hospodářství pojišťoven, ale kteří nemají k ústavům, provádějícím pojištění, po

měru, odpovídajícího velké váze jejich rozhodování. Jedním z prostředků, jak 

upraviti jejich poměr k nositelům sociálního pojištění, jest kromě odhorné vý=

chovy v sociálním lékařství zatížiti je odpovědností za jeho správu a přihrati je 
tedy přímo k správě nositelů pojištění. 

EMIL SCHOENBAUM 
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bauer Zd.: Sociální pojištění po stránce procesní. Praha 1927. - Gallas-Janoštík: Výklad k zákonu o pojištění 
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- Schoenbaum E.: Současný stav sociálního pojištění v Československu. Praha 1934. - Janoštík-Riedel: vý
klad k zákonu o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Praha 1934. - Tučný J.: Zákon 
o pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří. Praha 1934. - Neumann A.: Sociální pojištění dělnické 
a nemocenské pojištění zaměstnanců ve vyšších služhách. Č. Budějovice 1934. - Jindřich A.-Podlipský J.: 
Pensijní pojištění soukro~ých zaměstnanců. Praha 1934. (Vyšlo též v něm. vydání.) - Gallas J.-Lippert J.: 
Zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců n vyšších služhách. Praha 1935. - Kraus Fr.
Šmýd B.: Úrazové pojištění dělnické. Praha 1935. 

Naše štátne úlohy i 

Vefké starosti, ktoré dofahly na mnohé vrstvy následkom dlhotrvajúcej hospodár

skej krízy, sposohujú prirodzene zvláštnu citlivosť a často nepokoj pri posudzovaní 

hudúceho hospodárskeho a politi~kého vývoj a. Pri tom však každého pozorova

teTa musí prekvapiť, že u vrstiev hmotne najviac zasiahnutých ťažkými následkami 

krízy, ako na príklad u ~zamestnaného aleho či~stočnezamestnaného rohot

níctva, d'alej u dro~ého ror~ckeho rudu, niet tork~_.!1:~pok~ja ako_~~_§! __ :l!jE:~h 
Vrstiev, ktoré síce neholy tak silne postihnuté hmotnými následkami krízy, ktoré 
-"--_._. 

však jednako reagujú oveIa citHvejšie. Keď. vývoj politických aleho hospodár-

skych vecí nezodpovedá presne ich predstavám, ktoré si predtým utvorily, hneď 

reagujú na udalosti premršteným pesimizmom, ktorý neprávom okolo seha rozši

rujú. Napriek tomu, že v posledných desať rokoch už mnohokrát sa presvedčily, 

že pozdejší vývoj udalostí nezodpovedal ich drievejšej, 1fatast!ofálneiEiekedypred

povedi, jednako pri každej novej zmene, či v oblasti zahranične politickej aleho 

h";p~dárskej, prichádzajú ~y~~jimi znepokojujúcimi obavami, ktoré sú 

skor nekritickým prejavom suhjektívnej malomyselnosti a pocitu porážky, nežli 

poznaním založeným na vecnom štúdiu vývoja a striezlivom odhade skutočnosti. 

Sme si pIne vedQmí velkého množstva neohyča j ných ť ažkostí ať ažkých problémov, 

ktoré každému štátu a zvlášte štátom stredoeuropským navalila dnešná doha, ako 

v oblasti hospodárskej a sociálnej, tak i vo vzťahoch zahranične politických. Ne

chceme si z nich ničoho zakrývať. Úspešné riešenie sa však skor podarí činorodej 

odvahe, než malomyseInému pochyhovačstvu a zhabelosti, ktoré sa u mnohých 

dostavujú ako následok suhjektívnej únavy a niekde i myšlienkovej sterilnosti. 

Musíme silou-mocou hojovať proti nedostojnej malomysefnosti, či vhospodárstve, 

aleho v poHtike,lehoto zhytočne hatí úspešnú činnosť a herie Iuďom odvahu k pod

nikaniu a práci. Minulých 17 rokov nám už často presvedčive ukázalo, že odolnosť 

československého štátu, jeho rudu a aj československého hospodárstva je neohyčajne 

silná, rozhodne overa silnejšia, nežli nervové systémy mnohých unavených pochy

hovačov, ktorí okolo seha šíria rozkladný vliv. 
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Ak sa obrátooe proti nim, neznamená to, že by sme nevítali konkrétnu a tvorivú 

kritiku, i k~ď sa týka vládnej činnosti. Vláda potrebuje spoluprácu všetkých myslia

cich hláv a konštruktívnych rudí národa a táto spolupráca sa može uskutočniť 
cestou vecnej a prípadne i ostrej kritiky a rozboru chýh pri riešení konkrétnych otá

zok. Musíme však dnes s celou energiou odsúdiť paušálnu kritiku, plynúcu z nála

dového pesimizmu, ktorá sa vyhýba konkrétnej práci a argumentom a ktorá šíri 
okolo seba len zmatok a beznádejnosť. 

Zeme československé a ich rud prežily v minulosti časy hospodársky, politicky 

overa kritickejšie, než sú časy dnešné. Vyšli sme z minulých bojov víťazne, leho 

sme vedeli, čo chceme, a mohli sme sa opierať o sebavedomie Iudu. V tom je ta

j omstvo všetkých úspechov, ktorých dobyl národ náš v čas och horších, než sú 
dnešné. 

I dnes, za pomerov neskonale priaznivejších, musíme budiť sebavedomie svojho 

Iudu. Musíme všetkých pracujúcich Iudí volal' k spolupráci za spoločný cier a na 

vefkom diele morálnej i hospodárskej ohrody, ktoré musíme vykonat', aby sa pIne 

rozvinuly ako v duchovnej, tak i v hmotnej oblasti všetky tvorivé sily nášho rudu. 

Nebezpečenstvo, ak je aké, nie je mimo nás, ale v nás. To je nebezpečenstvo z pOs 
hodlnosti, z pohodlnosti v hospodárstve, z pohodlnosti demokracie. N aj horšími 

nepriatermi svojho národa sú vždy Iudia malej viery. Národ nesmie sa báť, národ 

je národom, len pokiaI verí v seba a v svoju silu. Chceme všetci spoločne pracovať 
tak, aby všade miesto neplodnej skepse a rozvratnej malomysernosti nastúpila 

odhodlanosť a miesto unaveného pocitu porážky pevná viera a istota, viera v seba, 
istota o úspechu statočnej práce. 

So všetkým svojím úsilím musí Československo smerovať svojou politikou vše

obecnou a hospodárskou k tomu, aby nielen v celkovej konštelácii europskej, ale 

zcela zvlášte v oblasti stredoeuropskej získalo a upevňovalo onu pozíciu, ktorá zod

povedá našim hospodárskym a mravným tvorivým schopnostiam. Obnovenie česko
slovenskej štátnosti po svetovej vojne ukladá nám závazok, aby sme - tak isto ako 

v časoch českej samostatnosti - verne a pIne konali svoje civilizačIié poslanie 

v rade iných národov a štátov, ktoré - rovnako ako my - posobia okolo po

hraničných medzníkov Europy západnej a východnej. Lebo nemáme na svojej 

štátnej samostatnosti a na jej tvorivej energii záujem iba my sami. Existenčné 
záujmy našej štátnosti tak, ako sa znova utvorila po svetovej voj ne, splývajú 

v jeden harmonický záujmový celok úmernej rovnováhy síl mocenských a civili

začných, teda s verkými a trvalými záujmami politických sústav Europy. 

podra všetkých svojich síl a z dejinnej peršpektívy možno riecť, že snád' až nad svoje 

sily konalo svoje kultúrne poslanie na tejto klasickej našej oblasti strednej Europy 

samostatné České královstvo. Nemohlo byť spolupracovníkom aspolutvorcom 

tejto kultúrnej prácé českej vtedajšie Slovensko, ktoré - vtesnané do suverenity 

cudzej - plytvalo svojimi domácimi energiami k dobru účtov cudzích. Z tejto 

dejinnej skutočnosti plynie dvoje: snáď možno hypoteticky predpokladať, žeby v sto

letí XVII. zeme historické s odolnosťou nepomerne vačšou boly mohly viesť svoje 

zápasy, keby Slovensko v tých časoch neholo bývalo vo svazku štátnosti uhorskej, 

ale vo svazku štátnosti spoločnej so zemami českými. A je zcela nepochybné, že 

nedobrovolný rozchod Slovákov so zemami českými vyškrtol Slovensko na dlhé 

časy z národov aktívnych. Bolo by iste velmi vďačným tématom pre filozofiu 

dejín vhlbil' sa do otázky, či práve rozdelenie Čechova Slovákov pod dvoju suve

renitu nevyčerpalo silu zemí historických, zrovna v dobe, keď tejto sily bolo najviac 

treba. Slovákov, napriek patetickému a niekedy hrdinskému zápasu o národnú exis

tenciu, viedlo toto rozdelenie až k samým okrajom národne politického zániku. Po

slanie svoje bude však mocť splniť československý štát, obnovený a integrálny, preto

že v diele tomto budú posobiť všetky sily české i slovenské, sjednotené tvrdou silou 

jednotnej a nikdy viacej nerozdeHtefnej suverenity československej. To je, akohy 

po 300 rokoch českého a po 900 rokoch slovenského politického poddanstva daná 

bola obnovenému nášmu politickému národu československému samou Prozretef

nosťou ešte jedna, a to najštedrejšie vymeraná príležitosl', aby sme na svojom úze

mí našej celej československej ríše, teda so všetkými fudsky možnými zárukami 

úspechu konali zrovna na tomto kritickom bode strednej Em'opy tú svoju povin

nosť, ktorá plynie nielen z nášho vlastného národného záujmu, ale plnenie ktorej 

učiní z nás rovnocenných a preto nepostrádateIných spolupracovníkov europskej ci

vilizácie, a to značí, držať tu, práve na tejto europskej oblasti štát nevyčerpatelných 

národných, mravných a hospodárskych energií, štát konsolidovaný k tvorbe poli

tickej a hospodárskej demokracie, tejto najvyššej záruky pokroku a šťastia osob

ného a kolektívneho. 

Slove~sko bolo, vedra národov haltických, spolu s niekedy uhorskými Srbmi 

a Rumunmi, v celej Europe posledným, ktoré mohlo politicky uskutočniť svoju 

národnú myšlienku vo vlastnom štáte. To znamená, že v srovnaní s pokročilejší

mi zemami českými, západnými musí mnoho doháňať, jednak vo formulovaní 

svojich národných a mravných ašpirácií, jednak vo svojom pokroku technickom 

a hospodárskom, rovnako ako Podkarpatská Rus, aby sa ohe tieto východné zeme 

postupne síce, ale v tempe čo najrýchlejšom povznášaly a potom definitívne po

vzniesly úmerne na úroveň zemí západných. Nie je však iba požiadavkom Sloven

ska a Podkarpatskej Rusi, ale samozrejmou a neodkladnou úlohou českosloven

skej štátnej politiky, priamo podporovať všetky sociálne a výrobné predpoklady 

osobného a kolektívneho pokroku na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, zrovna tak 
v Čechách a na Morave. ' , 

To je smysel československej jednoty, to je priamo predpoklad k vypestovaniu 

onej tvorivej energie, ktorá poskytne štátnosti našej, napriek tomu, že početne 

nie sme silní, onú húževnatú, ničím nezadržiternú národnú energiu, ktorá Česko
slovensku zaistí vstrednej Europe miesto dostojné jeho ašpirácií. 
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Predbežne je nepopiel'atelné nepomel' medzi obnosmi, ktorými Slovensko a Podkar

patská Rus k spoločným. výdavkom štátu prispievajú a medzi tými obnosmi, 

ktorými prispieva štátna pokladnica na všetky druhy výdavkov v pros pech oboch 

týchto zemí, či už priamo na ich vnútornú správu, či už v ich prospech prostredníc

tvom štátnej pokladnice. Rovnako je však nepopieratelné, že doterajšia pasivita 

Slovenska a Podk. Rusi ani nemusí, ani nemá byť zjavom stálym a menovite že 

pasivitu Slovenska možno dósledným rozširovaním daňovej základne snižovať 

a snížiť až na národohospodársky možné minimum. Vedfa železničných tarifov 

naIiehavá je úprava štátnych dodávok takým spósobom, aby jednotlivé zeme a ieh 

výrobní záujemníci pri rovnakých podmienkach netrpeli neúmerným rozdefovaním 

dodávok. Podla evidencie z roku 1934 približuje sa už pomel' štátnych dodávok 

k pomerom výrobným v jednotlivých zemiach štátu. Je samozrejmé, že jednota 

štátu nemóže byť len formálna, ale že zákonodarstvo a administratíva musia sa do

sledne usilovať o rovnomerné podmienky výrobné a odbytové. Až do roku 1930 
presahoval v zemiach historických priemerný zárobok zemedelca 7.000 Kč. Na Slo

vensku a Podkarpatskej Rusi nedosahoval ani 3.000 Kč. Jste prispela úprava trhu 

obilného priblíženiu cenovej úrovne slovenskej k úrovni, ktorú možno pokladať teo

reticky za celoštátny priemer. Úpravou obilného trhu zdvihly sa ceny obilia u slo

venského a podkarpatoruského zemedelca 040-104%. Ďalšie prehÍbenie a rozšÍ

renie úpravy zemedelských trhov možno pokladať za vítanú složku hospodárskeho 

a sociálneho sbližovania a sjedno'covania róznych oblastí nášho štátu až k naj

širším me~ziam národohospodárskych možností. 
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Zvýšenie životnej a kúpnej schopnosti zemedelcov, ktorých na Slovensku je 570/0 
a na Podkarpatskej Rusi docela 66% obyvatelstva, má svoj všeobecný národo

hospodársky význam. Vznik priemyselných podnikov na Slovensku, zodpovedajúci 

zvláštnym domácim prírodným podmienkam a pravdaže nesmerujúci k žiadnej pre

kotnej industriaHzácii, tým menej k presycovaniu trhov, možeme pokladať za 

dobrú základňu všeobecného pokroku na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Úpra

va úrokovej miery, ktol'á na debetnej stránke dosahovala vermi často 12-16%, 
menovite na východe republiky, prispeje k poeuropčeniu výrobných a sociálnych 

pomerov na východe nášho štátu. 

Politika jednotného štátu a vzostupná tendencia v našom hospodárskom živote 

predpokladá jednotný právny poriadok pre celú republiku, na ktorom by sa budo

val hospodársky a sociálny život. Nedostatok právnej kodifikácie a unifikácie sa 

škodlive prejavuje v hospodárskom živote, pretože róznosť právneho poriadku 

zaťažuje obyvaterstvo v celom štáte v jeho hospodárskej činnosti, pri čom sa 

zároveň vzbudzuje zdanie, že sa s obyvaterstvom v celom štáte nezaobchádza 

rovnako. 

Vyrovnanie tejto diferencie dnešného trojvrcholového právneho systému však 

znamená reformovať a unifikovať v tomto súbore právnych oborov: 

1. V obore práva judiciálneho: unifikácia celého práva súkromného, obchodného, 

trestného, súdneho, pokračovania civilného, ako aj trestného; 

2. V obore práva správneho: 
a) na poli organizácie verejnej správy (jednotná úprava úradov školských a 

svazkov samosprávnych, úprava obecného sriadenia); 

b) na poli práva štátneho občianstva, domovského a matričného; 
c) na poli práva zemedelského (vydať jednotné zákony o agrárnych operáciách, 

jednotný zákon lesný, pofovnícky, rybársky a vodný); 

d) na poli práva živnostenského; 
e) na poli práva komunikačného (unifikácia práva cestného, železničného a 

plaveb ného); 
j) na poli sociálnej pečlivosti (unifikovať verejné poistenie, úrazové poistenie 

a bytovú pečlivosť); 
g) na poli práva spolčovacieho a shromažďovacieho. 

3. V obore práva daňového a poplatkového: 
Sjednotenie poplatkového práva sa dialo dosiaI v rámci novelizáciL Tu preto treba 

predovšetkým derogovať"tie poplatkové ustanovenia, ktoré diskriminujú Sloven

sko v hospodárskej činnosti voči historickým zemiam, ako je tomu na príklad pri 

spoplatnení autonomných dodávok na Slovensku a Podkarpatskej Rusi podla dis

kriminujúceho ustanovenia 3. a 4. odstavca par.-u 71. zák. čL Xlj1918. Vyrovna

ním a odstránením jestvujúcich pophttkových diskrepancií; vyvolaných následkom 

nejednotnej legislatívy, odstráni sa dosah tohoto právneho dualizmu na hospodár-

sky život. 
U ni:fikácia práva však nemóže byť púhou právnou recepciou, ale musí vychádzať 
zo syntézy oboch právnych systém ov. Unifikácia in merito bude sa preto diať 
tak, že sa právne obory dosiaI rozdielne upravené pri uni:fikačnom procese zároveň 

aj zreformujú a kodifikujú. 
I keď vačšia časť úloh v sjednocovaní práva na nás ešte čaká, možno konštato-

vať aj dobrý úspech práce dosiaI vykonanej. Osnova občianskeho zákona bude 

v najbližšom čase predmetom vládneho rokovania, po ktorom sa bez meškania pred

loží poslaneckej snemovni. Obdobne je tomu s osnovou železničného zákona, ktorý 

sa v krátkom čase predloží senátu. Budú mať teda oba sbory zákonodarstva vďačné 
a velkorysé úlohy na rozsiahlom poli organického sjednocovania právneho a hos-

podárskeho. 
Pravda, aj unifikácia práva vyžaduje určitého plánu. Zdolať ju technicky znamená 

bez váhavosti odstrániť ešte posledné stopy závad rázu organizačného v legisla

tívnej príprave. Jej ústavne-právne zdolanie predpokladá utvorenie spoločného 
kodifikačného výboru oboch snemovieň Národného shromaždenia, ktorý hy v jed

notlivých odborných subkomisiách permanentne zasedajúcich urýchlene prede-

batoval unifikačné osnovy. 
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Postupnou úpravou hospodárskej a sociálnej situácie na Slovensku čím ďalej tým 

jasnejšie vyniká význam administratívnej samosprávy, spočívajúcej na zákone 

č. 125 z roku 1927. Jednak zemepisná poloha, jednak rozdielny historický vývoj 

v jednotlivých zemiach štátu holy dovodom konej decentralizácii správy, ktorá 

pri všetkých zárukách hezpodmienečnej štátnej jednoty poskytuje jednotlivým 

ohlastiam štátu svojrázny rozvoj ich hospodárskych a mravných síl. Krajinská sa

mospráva ako primeraný právny výraz decentralizačnej zásady pIne sa osvedčila. 
Vláda nepripustí nijakých zásahov, ktoré hy administratívnu samosprávu uvádza

ly v pochyhnosť extra legem, aleho dokonca contra legem. Rozšírenie samosprávy 

v celom štáte hudúcou úpravou zemedelských komor a potom na Slovensku utvo

rením školskej rady, je pripravené. Slovensko dovršuje teraz svoje národné pre

hudenie a organizáciu svojich sIuhných mravných a hospodárskych energií. Čím 
smutnejšia hola tvorivá pasivita Slovenska po dlhý rad století, tým aktívnejšie 

vyvíjajú sa dlho tlmené sily v slohode a repuhlikánskej demokracii. Štátna poli

tika oceňuje túto sviežu silu, podporuje slovenský rozmach, je si vedomá, že čím 
vyššia bude mravná a hmotná aktivita Slovenska, tým viac nových nevyužitých 

energií získa celá republika. Patrí už k tradícii československej štátnej politi

ky, že rieši menšinové otázky v súlade záujmov štátnych, národnostných a demo

kratických. Zrovna na našom území strednej Europy, kde sa križujú a prenikajú 

národnosti, ďalej rozne i protichodné smery politické a sociálne a prúdy myšIienko

vé, nemohla vytvoriť trváceho systému národnostnej menšinovej politiky hývalá 

monarchia so svojím reakčným systémom spoločenským a politickým. Avšak bez 

házne a vplnom vedomí svojej tvorivej sily preberá túto úlohu naša republikánska 
demokracia. 

Neohávame sa odporu ani doma, ani na akomkorvek fóre politiky medzinárodnej, 

keď tvrdíme, že tento historický a do osudov strednej Europy tak hlboko zasahujúci 

problém rieši Československo vo svojej štátne politickej praxi takým sposobom, 

ktorý pIne zodpovedá zákonným a mravným závazkom štátu k jeho menšinám. 

V úprave národnostných pomerov v znamení mieru a spolupráce nachádza vláda 
svoju samozrejmú úlohu. 

Je samozrejmé, že demokracia rieši všetky problémy svojho štátu metodami demo

kratickými. Neznáme nasledovaniahodného vzoru menšinovej politiky v režim och 

nedemokratických; práve demokratizmus, demokratické klima a demokratická 

metoda je jedinou cestou, ktorá v pozitívnej menšinovej politike vedie k cieru. 

V československej demokracii pokladaná je politická strana za nepostrádatelného 

prostredníka medzi jednotlivcom a štátom. Je teda v našej demokracii politická 

strana nepostrádateInou složkou reprezentatívneho systému. 

Československu nie je demokracia púhym heslom, ale je mu jedinou životnou for

mou. Demokratizmus, a to demokratizmus svetový, bol zároveň s našimi národný

mi a vojenskými energiami spolurozhodujúcou složkou pri ohnovení našej štátnej 

samostatnosti, a opať len demokraciou vedie cesta k nášmu vzostupu a sile. Nám 

demokracia nie je žiadnou vypožičanou ideologiou, ale vlastnou duchovnou pod

statou, zakotvenou v našej historii a v našich zápasoch o slobodu a fudskosť jednot

livcov a spoločnosti, kotviacu teraz v našom spoločenskom rozvrstvení a jeho duši. 

Je teda demokracia duchovnou podstatou československého štátne-politického 

systému. Demokratizmus nás viedol k správne mu usmerneniu menšinovej politiky. 

Vedra samozrejmej a hezpodmienečnej oddanosti k štátu je v Československ~ 
československý demokratický systém, československá demokratická metoda 

predpokladom k tomu, aby akékorvek hnutie mohlo byť spolučiniterom kolektív

nej vole v národe a štáte~ 

Československá štátna politika už preukázala priebehom posledných desať rokov 

a preukáže i vždy v hudúcnosti svoju plnú schopnosť upravovať národnostné po

mery v syntetickom záujme štátu a menšín. Táto pre strednú Europu tak významná 

politická schopnosť moderného štátu spočíva jednak v nekompromisnom demokra

tizme širokých vrstiev nášho rudu a v hlbokom smysle pre spravodlivosť, ale nech je 

mi dovolené vysloviť tu i ten svoj názor, že náš smysel pre národnú spravodlivosť 

má svoje korene v našom vlastnom národnom cítenÍ. ViedU sme dramatické zá-

pasy o úctu k svojej národnosti a iste práve preto máme plné porozumenie aj pre 

cíteme našich menšín. Prečo bych to tu neriekol, že to bol vrelý, vnútorne 

pl'ežívaný nacionalizmus, v konštruktívnom a štátotvornom smysle tohoto slova~ 

ktorÝ, poskytol jednoznačne nacionalisticky orientovaným činitelom na strane 

československej v roku 1926 vedúcu ideu k doslednému vyrovnávaniu národnost

ných záujmovvpolitickej praxi nášho štátu. Tento tvorivý štátotvorný nacionaliz

mus nie je výsadou iba tých politických útvarov, ktoré majú národnosť v názve 

svojich~,stranníckych organizácií. To by nám i štátu holo málo. Národným cítením, 

vl'úcnym a hrdým, predchnuté sú všetky složky nášho Iudu. Naše národovectvo nie 

je na povrchu, ale čerpá svoje nezdolné sily z hlhín duše najširších vrstiev, preni-

. ká sa tam a spevňuje sa s ich svetovým názorom a s ich všetkými duchovnými 

a aj sociálnymi záujmami a ašpiráciami a spojuje všetky tieto složky v jednotný 

mravný celok vnútorne vyrovnaný, ktorý práve pre túto aktívnu účasť všetkých 

je zdrojom onej neslýchanej národnej energie, ktorá viedla náš rud v najkritickej

šÍch okamženiach jeho dejín do nerovných a konečne jednako vždyvíťazných hoj ov. 

Nikto nech nepredpokladá újmu pre národné cítenie v snahe o medzinárodnú spolu

prácu. My všetci znali sme pracovníkov orientácie medzinárodne-socialistickej, ktod 

hránili svoje národné menšinové práva pred vojnou s ohetavejším ~dhodlaním, než 

mnohí dobre situovaní silní jednotlivci. Pl'áve v medzinárodnej súčinnosti, teda 

v medzinárodnom súperení má pl'íležitosť uplatniť sa nacionalizmus tvorivý, ktorý 

svoju zodpovednosť za vlastný Iud poníma tak, ahy zaistil medzi všetkými ostatnými 

miesto bezpečné a čestné pre vlastnú pl'ácu, pre vlastnú vedu, pre vlastný výkon, pre 

vlastný štát. Ak na našu štátnu politiku čakajú úlohyťažšie ako inokedy, nech vez-
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mú na vedomie naši priatelia i naši odporci, že k ochrane velkých záujmov národ

ných a štátnych hlási sa rud náš vo všetkých končinách nášho štátu k hezvýhrad

nému solidarizmu, ako jeden muž. Nikoho nech nemýli, že hoje o svetové názory 

možu oslahiť elán, s ktorým nielen všetci Česi, Slováci a Podkarpatorusi, ale 

s ktorým celá veTká demokracia nášho štátu ide za svojím ciefom. Národ tej kul

túrne politickej minulosti, akú majú Čechy a Morava, víťazne prekonáva vo svo

jom vnútre kultúrne hoje, pokiaf hy ony mohly ohrožiť slohodu svedomia a zásadu 

vzájomnej demokratickej shovievavosti. Nijako nezapieram, že nehol Tahký ani 

všedný ten vnútorný hoj, ktorý musel prekonať tak mnohý a mnohý českoslo

venský intelektuál, kým sa naša verejná mienka - a naša verejnosť celá - ustáli

la na dnešnom jednotnom názore na vojsko. Prečo hy sme sa k tomu nepriznali, že 

sme hneďpo prevrate holi pacifisti a že sme verili v mier. Ak sa stalo, že nám 

niekto zvonku hral aleho herie túto vieru, nasledovali aj československí hývalí 

pacifisti príkladu najvačšieho humanistu, štátnika našej dohy, ktorý hol paci

fistom, ale hol vodcom odboja, preto,leho odmietol zásadu neprotiviť sa zlému 

a preto, lebo pravda víťazí, keď sa vyhojuje proti krivde víťazný boj. 

Republika Československá po všetky roky svojho trvania robí politiku mieru. 

To je naša smernica. Svoju bezpečnosť si zaistila priateTskými svazky s Malou doho

dou,s Francúzskom a vposlednom čase spojeneckou smluvou soSovietskym svazom. 

Jednako však skúsenosť ukazuje, že i pri najlepšom spojeneckom zaistení najbezpeč

nejšou záštitou štátu je dobrá vlastná, riadne vyzbrojená armáda. Nedostatočne 

vyzbrojené štáty bývajú priamo lákadlom pre nenasýtne a výbojné národy a málo 

cenným spojencom. 

Štátje preto povinný učiniť všetko, aby jeho vojsko holo riadne vystrojené, a to ako 

technicky a materiálne, tak morálne. Treba zaistiť všetko a včas, čoho štát po

trebuje. 

Avšak i keby armáda hola čo najlepšia a čo najlepšie vystrojená, nie je to dnes do

statočné. Za armádou musí stať pripravený celý národ, a to nielen hmotne, ale 

i morá]ne. 

Iste Iud náš a jeho intelektuálni vodcovia vyhradzujú si právo hojov o názory 

a myšlienky, leho teprv z nárazu myšlienok roziskrí sa myšlienka víťazná, vedúca 

a spoločná, ktorá prehriata vrúcnym precítením spoločnej radostnej tvorhy vedie 

národ zo zmatku k jasným cestám a žiarivým cieTom. Nikto sa dnes neuspokojí let

mým pohTadom na povrch nášho denného verejného života a ak sa potom podíva 

do jeho hÍbky, uvidí, akou je to grotesknou nepravdou, že by sme si my v dosledku 

svojho stranníckeho a iného rozvrstvenia holi navzájom nejak pováž1ive vzdialení. 

Pozorovatel uvidí, aké zdanlivé sú niekedy tieto hoje a uvidí, že tieto hoje sú 

mnoho ráz len malichernou haštedvosťou, nad ktorou už dnes ohčan českosloven

ský najradšej pokrčuje pleciami, pretože i uprostred svojich vefkých starostí 

a uprostred svojich osohných a skupinových záujmov spolu s nami zodp,ovednými 

činiteImi túži vyššie, hladajúc v štáte ako celku jeho ušlachtilý historický smysel, 

hfadajúc to, čo vedie k naj kraj ším cieTom fudstva. Národ náš i celý štát náš svoje 

počiatočné krízy dávno prekonal a do všetkých čias, ktoré naň čakajú, pojde silný 

v hezvýhradnej jednotnosti spoločných záujmov a spoločných ideálov, spoločných 

cieIov. 

5. decembra 1935 MILAN HODŽA 
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Náš největší ú!(ol národní ~ 

vývoj ideje národní. 

Idea národní v dnešní své formě je produktem doby moderní~ i když národní celky 

jako takové hrály vždy v historii světové velkou roli. Je výsledkem renesanční a 

reformační filosofie a humanitní filosofie francouzské revoluce, prohlásivší ,..rE~_~-,~-, 
,~~g~~a a <!]Jč~~lla-...Dplatňuje filosofii práv člověka a občana nejen na indivitluum, 

nýbrž především na individualitu národní, na národ jako celek. Z této filosofie 
--------~.- ~------

čerpali jednotliví národové, malí i velcí, své 1;:,eori~ národní svobody. Byli to stejně 

Němci jako Italové, Češi jako Jihoslované. Je známo;j-;'kjehií;ká--a přímo vlastní 

tato filosofie ~_g~~yi, hlasateli humanity a buditeli vlastního i náro~ft 
s:lQJLqu~h. 

Ve svém boji se spojila tato idea úzce s ideály moderní demokracie. V systému mon

archisticko-absolutistickém a aristokraticko-byrokratickém neměla ani ona místa 

k svému vývoji. Šíření demokracie v jednom národě nebo ve státě národnostně 
smíšeném nutně postavilo problém národní svobody a vedlo k boji o osamostatnění 
národnostní. 

V tom smyslu poslední válka znamenala vrcholný bod evropské historie posledních 

dvou století. Válkou tou se postavil problém demokratisace Evropy střední a jiho

východní a tím i problém sebeurčení všech národů, bydlících v těchto částech 

Evropy. Ve válce stala se pak ideologie národnostní jednou z velikých sil ideových, 

která spolurozhodovala o osudu všech národů války se účastnivších. 

Nechci se zmiňovati podrobně o velikých koncepcích nacionalistických, jak byl 

pangermanismus, panslavismus, panamerikanismus, které jsou do jisté míry jedno

stranným, přehnaný~ zdůrazněním principu národnostního. Chci j~n ukázat, jak 

se idea ta stala součástkou poválečného myšlenkového systému člověka zejména 

evropského a jak na ni ve svém denním životě naráží, s ní se potýká, o ni bojuje a 

konec konců s ní se musí definitivně vypořádat. 

Všecky tyto události učinily z ideje národnostní a ;l; jistého druhu nacionalismu ne

rozbornou součásť světového názoru' vůbec a speciálně názorů politických, sociál

ních a hospodářských dnešního evropského člověka. Odtud pak se šíří po světové 

válce ideologie ta s velkou průbojností do Asie a do Ameriky. Celý svět je dnes 

znacionaHsován. Neříkám, že nebylo nacionalismu ve stoletích předcházejících. 

Tvrdím jen, že moderní nacionalismus vyšel a byl vybudován na filosofických před

pokladech, vyšlých z francouzské revoluce, a nabyl uvedeného charakteru v po

sledních 60 letech, vyvrcholil za války a válkou a v některých projevech a odrůdách 

nebo zrůdách fašismů různých druhů, nacionál-sociaIismu atd., vyvolává v sou

časném evropském lidstvu krisi, která je jednou ze součástí dnešní světové krise, 

krise dnešního člověka poválečného vůbec. 

Nedotýkám se tím ideje patriotismu, vlastenectví. Všichni ji uznáváme, jsme 

vlastenci, patrioti. Zdůrazňuji jen tento dynamický faktor, který proniká celým 

dnešním politickým, hospodářským a sociálním světem, má na celý dnešní život 

rozhodující vliv, někde v dobrém, jinde ve zlém smyslu, a je tudíž třeba, aby se 

s ním dnešní člověk správně a plně vypořádal. 

Politicky vyvolává dnešní kolektivní ideologie nacionalismu vzpomínky ~ek= 

tivní ideologii E~pože:Qskou ve E!!Ql!3tícJq;!i~it~h~z~jících. V budoucnosti za několik 

~~~l~tí:-~i-;e dnešní ideologie nacionalismu vyvine a přemění, jako se to stalo s ko

lektivní ideologií náboženskou, budou se události dnešní války, jež do tak ohromné 

míry spočívají ~!!:Jcl~r.l)dn.QS.1nÍ, jeviti jistě jako jedna z největších epoch mo

derní historie, v níž právě tato idea do velké míry určovala ~ebo spolurozhodovala 

vývoj dějinný, V budoucnosti bude však tato idea posuzována objektivněji, správ

něji, neboť bude zejména objektivně a správně posuzováno všechno to, co hyperna

cionalistického, a tudíž škodlivého je v dnešním nac.=soc. hitlerismu a fašismu, a 

co hyperinternacionálního je v dnešním komunismu. 

Po této stránce je analogie mezi ideou nacionální a náboženskou velmi silná. V době 

středověkých bojů náboženských vše bylo určováno ideálem náboženským a cír~ 

kevnÍm. Celý život národů, států byl určován oddaností k danému náboženství a 

církvi. Velké mezinárodní a mezistátní války náboženské žádaly bezvýhradně obě

tování života, svobody, statků této ideologii. Po této stránce byla to ideologie ty

ranská, nekompromisní, nelítostná a nesmlouvavá. Stejně a neméně neúprosná je 

ideologie dnešního přehnaného nacionalismu. 

Zdůrazňuji však opět: tato moje kritika není odmítání správného, oddaného, hlubo

kého cítění národního, nýbrž odmítání jeho přehnaností, které se automaticky dosta

vuji v nacionalismu expansivním, v nacionalismu bojovném, v nacionalismu, vyvolá

·vajícim situace, které hrozí válkami a katastrofami, v nacionalismu, jenž ze státu a 

národa vytvořil fetiš, jemuž musí být v životě a ve světě obětováno vše, jenž je abso

lutnem a bohem. Deifikuje národ a stát a spolutvoří dnešní všeobecnou světovou 

krisi. 

Tak docházíme k nejbolestnějšímu problému pro moderního myslícího člověka. 

Tato nacionální ideologie jde v praxi tak daleko, že ve jménu národa a národního 

státu dovoluje ve veřejném a politickém mezistátním životě vše: lež, podvod, 
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klam, vraždu, válku. Podívejme se kolem sebe na poválečnou Evropu: co vše se 

dovoluje ve jménu nacio-národa a státu proti individuální svobodě, proti svobodě 

politické, kulturní, umělecké, náboženské, prostě proti kultuře lidské, to vše se 

s opravdovým lidstvím srovnat nedá. 

Komunismus, fašismus a nacionálsocialismus odmítají onu formulaci správného 

poměrú mezi ideou nacionální a ideou mezinárodní solidarity, jak si ji humanitní 

demokracie XIX. a XX. století vypracovala pod vlivem ideí velikých revolucí 

XVIII. století. Komunismus přehání internacionalismus a neguje správně pojatý, 

rozumně a zdravě chápaný nacionalismus. Nacionální socialismus a fašismus 

jsou naproti tomu výrazem nacionalismu expansivního, vyj adřujíce myšlenku 

národa aristokratického, majícího nadřaděné postavení proti národům jiným. 

Odmítají princip a ideály humanity a přijímají teorii, že válka je nutná, že válka je 

projev životnosti, síly azdravého kořene národa. Konec konců hájí ideje, že jeden 

národ má právo ovládat nebo zničit národ druhý a rozšiřovat se na jeho útraty. 

Přijímajíce teorii hegemonie jednoho národa nad druhým, mluví o svém národ~ 

ním dynamismu. Jak jsem řekl, proti ideálům poválečného a dřívějšího evro E 

panství, to znamená, že se tu pojímá poměr ideje nacionální k idei internacionální, 

k idei lidského bratrství a lidské humanity, po mém soudu, ze zásady nesprávně. 

Nacionalismus takový má a musí býti ve jménu pravého vlastenectví odmítnut. 

Ti však, kdo zkoumají a znají vývoj středověké náboženské ideologie a jak postu

pem doby společnost sama si vynutila konečnou harmonii a synthesu těchto bojů 

v principu tolerance náboženské, uvažují a ptají se, jaká bude budoucí synthesa 

z těchto zápasů proti idei přehnaného nacionalismu a pro harmonicky správný 

nacionalismus. Bojují o to, aby vybudovali synthesu správného cítění nacionál

ního a mezinárodní solidarity a vytvořili jejich sjednocení v ideálu humanity, 

ideálu lidského bratrství, respektujícího zvláštnosti a osobnost každého národa. 

Tato synthesa se dnes obhajuje v těžkých bojích proti odpůrcům zleva i zprava, 

hledá se prakticky, hledá se ideově. Ideál humanity není však slabošství, neznam 

mená nebránit se. - Naopak, chce právě i svého ideálu i práva každého národa 

neústupně bránit, třeba i železem. 

Prakticky jde o to, aby v každém národě, který nechce podlehnouti těmto přehna

nostem, byli politikové a vůdcové, kteří se dovedou na vývoj svého národa dívat 

s vyšší perspektivy a s objektivního hlediska, kteří by hleděli na svůj národ a na 

celo~ denní běžnou politiku sub specie historiae et aeternitatis, ze zorného úhlu 

historie lidstva a věčnosti; jedině s tohoto hlediska budeme moci řešiti problém 

války, jedině s tohoto hlediska budeme moci řešiti a uzdravovati Evropu, spor 

mezi ltalií a Francií, Francií a Německem, ltaHí a Jugoslavií, námi a našimi sou

sedy. V tom duchu byla vedena naše zahraniční politika. 

Synthesa ideje národní a ideje humanitní. 

Ze zorného úhlu historie a věčnosti, ze zorného úhlu vývoje a historie Evropy pojal 

správně syntheticky problém národnostní president Masaryk. ';" 
Filosoficky jé Masaryk mírným racionalistou: věří, že lidskému duchu Je dan v JIS

tém smyslu podklad pro určité apriorní principy, jimiž člověk vůbec může dojíti 

poznání, věří v Prozřetelnost,věři v zákony světu a člověku dané. Věří proto, že 

jsou určité principy pravdy všeobecně vždy platné, že člověk je výrazem těchto 

principů světového řádu a Prozřetelnosti, že jeho poslání je naplňovati tento řád 

světový a říditi se těmito zákony Prozřetelnosti. 

Odtud pochází u Masaryka onen zásadní pojem, že osobnost lidská je nedotknu

telná, že jako taková má žíti sub specie aeternitatis a že jedna druhé v principu 

mmvně, i když ne fakticky, je si rovná. Člověk má na světě určité poslání a si 

toho hýti vědom a podle toho jednati. V tom tkví také podstata Masarykova de

mokratismu, metafysicky odůvodňovaného. A má-li takové poslání každý člověk, 

má je tedy i každý národ, z individuí lidských složený. Proto všichni národové 

jsou si rovni a mají míti právo na to, aby poslání, jež je Prozřetelností jim určeno, 

mohli plniti. 

Proto je Masaryk proti mocenskému pojetí národa, proti hegemonii národní, proti 

t. j. pro demokratismus nejen mezi lidmi v národě, nýbrž i mezi ná~ 

rody jako členy všeho lidstva. Zde máte tu synthesu pravého vlastenectví s oprav-

dovým lidstvím. Jak daleko jsme tu od filosofie fašismu nebo hitlerismu! To je ten 

hluboký základ Masarykova patriotismu, o kterém v minulosti mohl pochybovat 

jen ten, kdo neměl pojetí o Masarykově filosofii a jeho názorech vůbec. To je také 

základem jeho demokratismu a zde setkává se s hlediska politiky vnitřní i zahra

niční jeho pojetí národa s jeho demokratickými ideály, jeho nacionalismus s jeho 

demokratismem. 
O tuto stručně formulovanou filosofickou základnu opírá se veškerá Masarykova 

politická činnost pro národ, na níž si vybudoval celý systém politické a kulturní 

práce národní, který po celý život uplatňoval. Usiloval především o takové vzdě

lání a zdokonalení vlastního národa, aby mohl nejen v spolupráci s ostatními ná

rody platněji přispívat k pokroku lidstva a zaujmouti mezi nimi místo, jež mu 

právem náleží, ale aby také na druh~ straně se mohl domoci kulturním a politic

kým sílením své státní samostatnosti, třeba nejprve i v rámci federalisovaného 

Rakouska, jak on sám pHvodně podle tehdy dané situace předpokládal. 

Hlavní jeho snahou bylo, aby se náš národ svou kulturní prací ještě více přiblí žil 

IJstatním národům světa a s nimi se výsledkem své kultury spj al. Odtud pochází to 

jeho veliké úsilí o světovost naší národní kultury, o šíření poznatků o našem ná

rodě ve světě a o šíření poznatků o jiných národech slovanských i neslovanských, 

žijících pod cizím panstvím. 
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Šlo mu dále o to, aby národ sebe i jiné správně znal a správně posuzoval, aby znal 

sebe a svět a podle toho dělal správnou neprovinciální, evropskou a světovou po

litiku. A aby se podle toho mohl také proti jiným bránit. Dříve se tomu málo roz

umělo, dnes, kdy máme zkušenosti 16 let státní samostatnosti, může pochopit 

každý jen trochu politicky myslící člověk, co to znamená, znát správně a pravdivě 

sv'é síly a postavení i postavení svých sousedů a odpůrců, snahy, cíle, situaci a 

možnosti ostatního světa. Úspěšná politika mezinárodní se bez toho dělat nedá 

a samostatnosti státu se bez toho neubrání. Dnes teprve chápeme, co znamená pro 

nás jako samostatný národ realistická výchova politická, již Masaryk čtyřicet let 

národu vštěpoval. 

Třetí moment charakterisující Masarykovu práci národní, bylo jeho úsilí povznésti 

malého člověka, zlepšiti jeho postavení v národě, pro národ a lidstvo. Otázka chu

dého českého a slovenského člověka jevila se mu součásti celé české a slovenské sociální 

a národní otázky, která nemůže býti rozřešena jen třídním bojem. Proto podroboval 

Marxe pronikavé kritice a zamítl jeho historický materialismus, a proto se v ně

kterých otázkách ukázal daleko radikálnější ve vytyčování praktických cílů děl

nického hnutí než někdy socialistické strany samy. 

Uvažme jen, jak tím vším jsme daleko od různých koncepcí poválečného naciona

lismu, jež se nám předkládá ve formách autoritativních režimů, ve formě fašismů, 

nacionál-socialismů atd. se všemi jejich politickými důsledky. Jaký to rozdíl dvou 

protilehlých světů. 

vývoj ideje národní a problém jednoty československé. 

Pro nás, Československo, Rumunsko, Jihoslavii a v podstatě i pro jiné státy, jako 

na příklad Bulharsko a :Řecko, uvedený vývoj ideje národní v Evropě a uplatnění 
národnostního principu ve světové válce má zcela mimořádný význam. Vedle ná

rodně definitivně konstituované Francie a Anglie po revoluci z konce XVIII. 

století vytvořila se národně zkonsolidovaná ltalie svým bojem v průběhu 

XIX. století až do r. 1870, a bylo stvořeno i národní Německo, po sjednocovacím pro

cesu z první pol. XIX. století a po obou válkách z r. 1866 a 1870. Konsolidace naše 

a ostatních národů střední a východní Evropy, téhož řádu a téhož smyslu, jako ná

rodní konsolidace ltalie a Německa, provedla se nyní po světové válce a upevňuje se 

dnes. Tento ohromný konsolidační proces rozhodne o naší budoucnosti. Z chaosu 

národností v starém Rakousko- Uhersku, v starém Turecku a v obou absolutis

tických říších ruské a německé vyšly celé desítky nacionálních států, o něž dnes 

bojujeme a jež nový vzmach Německa, boj velmocí mezi sebou a eventuální ná

vrat k velmocenské politice tak, jak to vidíme v posledním roce, do značné míry 

ohrožuje v jejich dalším vývoji i existenci. 

Je tudíž třeba, aby každý z nás si dosah tohoto procesu uvědomil a správně jej 

chápal. Při svém zájezdu na Slovensko před půlďruhým rokem, kde jsem veřej
nosti slovenské předložil své známé úvahy o prohlému československém, jsem řekl: 
za třicet, čtyřicet roků může míti Československo 20 milionů ohyvatel, z nichž 

15 milionů Čechoslováků (to znamená, že z dnešní jedné třetiny klesnou u nás ná

rodní menšiny na jednu čtvrtinu), Rumunsko 25 milionů, Jugoslavie na 20 milionů 
lidí. To už nehudou státy a národy malé: náš historický prohlém malého národa 

mohl by zmizetí definitivně. Obava před velkým národem německým 60 až 70 mi

lionovým by mohla stejně zmizeti, neboť 15milionový ~.árod se nedá ~~iči:, o~
národnít. A to tím spíše, že Maďaři v té době sotva dospeJÍ do 10-12 mIlIOnu pn

slušníků a že německý národ, co se týče populačního přírůstku v dobách příštích, 
bude patrně celkem stacionární, zůstávaje na počtu málo vyšším nežli je dnešní. 

Tak by se mohla situace skutečně vyvinouti, provedeme-li. skutečně své národní 

sjednocení a udržíme-li dnešní právní stav evropský a svou státní samostatnost. 

Světová válka nejen vzkřísila a politicky sjednotila nové národy, jsouc vyvrcho

lením boje o plné uplatnění národního principu v Evropě, ale také znamená do

vršení a zároveň už dostoupení k poslednímu vrcholu národního a teritoriálního 

rozmachu a sjednocení obou nás interesujících velmocí, německé a italské. Naproti 

tomu připravuje další vzrůst nových národů, jako jsme my, znamenajíc současně 
pomalé přesouvání osy evropské politiky - aspoň do jisté míry - do Evropy 

střední a východní a povolání těchto nových národů k zasahování do celého osudu 

Evropy. 
Zarazit tento vývoj by se dal právě zničením ideologických předpokladů nové 

Evropy, jež jsem zde vyložil, t. j. zničením evropské demokracie a Společnosti 
národů, jež je ochráncem menších národů, zničením dnešního právního ,řádu evrop

ského, rozbitím dnešních teritoriálních poměrů a návratem k dřívějšímu stavu 

předválečnému, to znamená zamezením sjednocovacího procesu v lůně nových států 
a národů, udržováním jejich. vnitřních partikularismů a rozbrojů a následkem .t~ho 
pak znovuzavedením dřívější velmocenské politiky předválečné do evropské pol-ttLky 

vůbec, 

Úkol naší generace v této situaci je tedy jasný. Vedle velikých národních bloků 
anglického, francouzského, německého, italského a ruského volá nás osud, aby

chom si scelili své národní bloky československý, rumunský a jihoslovanský. Vedle 

nás je veliký 60- až 70milionový blok německý,40milionový blok italský, 160mi

Honový blok ruský. Podívejte se, jak těžká je budoucnost Litvy, Estonska, Lo

tyšska v takovém prostředí. Osudovým úkolem naší generace je tudíž v těchto nových 

poměrech náš národ zajistit, připravit, upevnit, nejen kulturně a mravně, nýb~ž.i m~
teriálně, t. j. také početně. I malý národ má právo chtít v tomto smyslu byotl veli: 
kým. V tom jsem velikým, žhavým nacionalistou československým a tento dus ledny 

československý nacionalismus nepřestanu nikdy hlásat. 
Pro mne je jednota československá otázkou historického osudového vývoje, veliký 
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odkaz doby, a otázkou pochopení sprá,vného vývoje Evropy i našeho národa a jeho 

osudu v Evropě, vývoje, v němž obě strany, Češi i Slováci, musí přinésti stejné 

oběti a bratrsky a upřímně si to říci, vědomě to připravovat a nepokládati se ani 

jeden, ani druhý za vítěze nebo poraženého. Problém československé jednoty není 

tudíž pro mne otázkou malicherných vnitropolitických bojů politických stran a 

osob. Neboť co znamená to, co se děje od 1'.1922 v ltalii, ten sjednocovací boj na

cionalistického fašismu, a co znamená vývoj Německa posledních let a speciálně 

problém hitlerismu, který je především problémem nacionalistického sjednocování 
celého němectví? 

Vím dobře, že autoritativní režimy v Evropě nevyřeší o nic lépe své těžkosti 

politické, hospodářské, sociální a mravní nežli režimy jiné. V čem však mají oba 

t~to režimy už dnes plný úspěch a budou míti pravděpodobně úspěch zejména 

v budoucnosti, je otázka plného, silného národního sjednocení a scelení celého 
národa. 

Po této
o 
strá~ce je .poc~od na Řím z roku 1922 a celý režim fašistický poslední 

etapou ltalskeho Rlsorglmentao Totéž platí o hitlerismu v dnešním centralisačním 

vývoji Německa. Dynamismus německé nacionálně socialistické revoluce chce 

vytvořiti v Evropě jednotný německý národ, jaký zde nikdy nebyl, národ, jenž 

pak svou politickou a hospodářslwu expansivitou bude provádět na východní a 

stř~dní přirozeně veliký tlak, jenž bude zasahovati až do Bratislavy a na 

cele Slovensko. Bude ostatně s druhé strany doplňován zesílenou rozpínavostí na

c~onal~s~u ~a~'arského~ kterýžto zase sám se chtěl až dosud opírat jednak o na
ClonahstlCke Nemecko, Jednak o rozpínavost nacionalismu italského, vytvořeného 
dnešní ideologií fašismu a diktatury sjednocené Italie. 

V ~t~to d~bě: ~d~ ~ažd! Če~hoslovák má pochopit, co toto vše znamená, a jaké má 

by~~ ~o~~em, Jez Sl z hlstone své a svého okolí vezmeme; v době, kdy po prvé v his
toru Cesl a Slováci dospěli k definitivnímu národnímu probuzení a osvobození do

sáhnuvše po prvé v historii plného svého politického uspokojení, a sjedno;ivše 

téměř všechny své příslušníky ve svém vlastním jednotném státě- v době kdy sou

čas~ě došl~ po prvé ve své historii i Jihoslované svého cíle národn;ho, byv~e sjedno

ce~l ve svem vvlastním jednotném státě, v té chvíli se opět ukazuje nebezpečenství 
ztraty toho vseho, neboť vývoj okolních nacionalismů v příštích dobách by se snad 

m;ohl pokusi:
o 
~ zničení toho velikého díla, které jsme s tolika obětmi za války a po 

valce vytvonh. V té době si musíme říci my Češi a Slováci že i my chceme silny" 
od' , 

.s]e ~ocený, pevný, navždy stmelený a zocelený jednotný nátod~který by se mohl po-

stav~t ve~le t~hoto velikého evropského r:acionálního a dovedl v boji těchto 
Ttacwnahsmu odolat a sebe zachránit. Cechoslováci a Jihoslované musí vidět, že 
dnešní vy'voJo Evropy od . h v'd" b oV'lo c· . . V" v v mc za a, a y zmCI I SVU] záhubný partikularismus a vy-
,tvonh konecne svou plnou národní J' ednotu J' akou vyt VOl· t I t ~ . b o. k . . ' von I s o e ymI OJI na ~oncl 
~XVIU.os.:t.o!etí Angličané, francouzskou revolucí Francouzi, dnes svými národními 
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revolucemi dokončují Italové i Němci; kdybychom tuto národní jednotu také my 

neprovedli opravdu s plnou rozhodností, žhavým vlastenectvím a nezdolnou ener

gií, nyní v této osudné chvíli naší historie, kdy světová válka, šťastná konstelace 

mezinárodně politická a odvaha a oběti vlastního národa daly nám vítězství, pak 

ztratili bychom tuto možnost navždycky a kolesa dějin šla by přes nás a nemi

losrdně nás rozdrtila. Budeme si u nás tento sjednocovací proces provádět metho

dami demokratickými, svými vlastními, ale provedeme jej v zájmu svém i v zájmu 

Evropy. 
Neboť i slepý musí dnes vidět, jak po sedmnácti letech bojů poválečných se kolem 

vytvářejí síly reakce a síly nacionální expanse, jejichž prvním cílem mohlo by býti 

dotknouti se našich hranic, pak vytvářet mezi námi rozpory a rozdíly, pak nás po

liticky a státně rozdvojit a nakonec přivést tam, kde jsme byli před r. 1914. 

Závěr. 

Chci z těchto teoretických úvah o ideji národní i z těchto praktických všeobecných 

evropských úvah politických udělati pro nás tento závazný závěr: 

1. Rozmach národní ideje v Evropě a ve světě, jenž je podkladem dnešní politické 

ideologie, válkou a poválečnou krisí k svému vrcholu dospěvší, znamená pro nás 

Slováky a Čechy nutnost plně využít této ideje a této ideologie pro naši národní 

a státní politiku a dojít na jejím základě k vyvrcholení i našeho národního obro

zení a uvědomení. To platí zejména pro Slováky, ježto české národní obrození už 

před válkou bylo vlastně skončeno. 
2. Veliké evropské hnutí nacionální, jež má tendenci sjednocovací a vytváří i u ve

likých národů jako Italů a Němců jednotná, zpevněná tělesa národní, vyžaduje 

bezpodmínečně od nás Čechů a Slováků vytvořiti stejně zpevněné těleso národně pevně 
slité, jež pro budoucnost definitivně odstraní u nás všechny národní partikularismy a 

separatismy. Je naším národním příkazem v duchu tohoto vývoje vytvořiti co nej

rychleji plnou a definitivní národní jednotu československou. 
3. Bylo by nejen absurdní, ale přímo tragické, kdyby ve veliké historické chvíli, 

kdy fašismus a nacionalismus vytváří veliká jednotná hnutí národů velikých, 

s námi sousedících, táž ideologie nacionální u nás působila nikoliv v duchu 

sjednocení, nýbrž naopak v duchu separatismu a partikularismu. Nemá to být pro 

nás mementem, že všechna tato expansivní hnutí v našem okolí v letech předchá
zejících i dnes podporovala a podporují u nás vždy všechny autonomismy, partiku

larismy a separatismy, a chtějí dokázat světu, že nejsme národ jednotný, podpo

rujíce u nás vědomě, pro své vlastní cíle politické a proti zájmům našim všeckyod

středivé cíle protičeské a protistátní? 
Pokládám za svou povinnost hodně to podtrhnout a na to ukázat. A hodně hlasitě 
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zdůraznit, v čem vidím historický význam nacionálních hnutí J"ako' ť V' . I .. Je aSlsmus a 
naclOna soc~ah~mus, vzhledem k problému československé jednoty a naší národní 
budoucnostI vubec. 

4. května 1935. 
ED. BENEŠ 

Západ a východ naší republil(y 

romantické filosofii hegelovského směru Východ a Západ se pojímají jako dva 

póly mystického kyvadla dějin: ex Oriente lux - z východu se valí vlny dějin, aby 

kulminovaly ve vzdělanosti a v dějinném rozběhu západu. A odtud se vracejí. 

Romantická filosofie dějin pozbyla v mnohém svého oprávnění, avšak pojmy "vý

chod" a "západ"', tak mnohotvárné svým obsahem a neurčité svými znaky, zůstaly 
výrazy složitých a nezměrných sociálních skutečností, které se obrážejí i v opráv

něném rozdělení dějin na východní a západní. A třebaže demarkační linie mezi zá

padem a východem je nepostižitelná, splývajíc v řadu přechodných útvarů územ

ních, kulturních, státních i hospodářských, jsme si· vědomi závažných rozdílů 
evropského východu a západu, tím spíše, že území naší republiky zasahuje svými 

krajními body do obou oblastí. 
Česká kultura od rozpadu říše Velkomoravské přijímá kulturu západní, přiklánějíc 
se k ní svou státně-politickou přináležitostí i přijímáním její vzdělanosti. Vlivy 

německé, španělské, vlašské, francouzské i anglosaské zapůsobily tu střídavě 
v průběhu dějin od dob kolonisace v XIII. století přes dobu Karla IV., luterskou 

i pobělohorskou až k našemu obrození. V nejnovější době vliv západu tím více sílí, 

čím více se obě větve československého národa přizpůsobují vědomě koncertu 

západních národů. 
Východní větev - slovenská - byla stržena příslušností k uherskému státnímu 

celku více k východu, což pak zvláště platí také o nejvýchodnější oblasti naší re

publiky - Podkarpatské Rusi, která s přilehlými kraji Slovenska v různých obdo

bích dějin byla pod vlivem zemí východních, dotýkajíc se Polska, Ukrajiny a vý

chodních částí bývalých Uher, které se politicky dlouho vzpíraly habsburskému 

vlivu. 
Naše republika je zaklíněna do dvou kulturních oblastí evropských, jsouc na je-

jich rozmezí. 
Ve stejnorodějších státních celcích mají pojmy východu a západu většinou jen 

význam geograficko-regionální, označujíce povrchně rozdílné krajové úseky. Tak 
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mluvíme o východních a západních státech severoamerické Unie, o východním 

a západním Německu a pod. Takové územní rozčlenění státu na východní a zá

padní ohlast plně postihujeme i u nás, avšak v oprávněnějším zdůvodnění, nejen 

zeměpisném, nýbrž i historickém a kulturním. Československá republika, měřící 

ve směru severojižním v nejširší části Čech 270 km, v nejužší východní ohlasti 

podkarpatoruské pak jen 90 km, měří ve svém průměru západovýchodním téměř 

1.000 km. l
) Území takto protáhlé a při tom vnitrozemské netvoří samozřejmě 

jednolité zeměpisné oblasti. Hranice mezi východní a západní částí státu jest tvo

řena především horskou linií Bílých Karpat a Bezkyd. 

Rozdíly východu a západu, geograficky podložené, byly prohloubeny dějinnými 

a kulturními podmínkami. Východní část státu, Slovensko, od XI. století neměla 

možnosti nabýti politické samostatnosti. Zárukou její svébytnosti byl jediné její 

svéráz kmenový, jazykový, duchovní. Národní vlastnosti české větve mohly se 

rozvinouti v samostatném státě; nahyly tak nových státoprávně-politických a 

historicko-tradičních sil. Proto též česká deklarace z r. 1868 se opírá i o státoprávní 

zdůraznění práv českého národa, kdežto slovenské memorandum z r. 1861 usiluje 

o upl atnění svého národního celku především z důvodů přirozenoprávních, zdů

razňujíc jazykovou a duchovní svébytnost národa. 

Hungarism se projevoval vůči Slovákům v různé intensitě. V době feudální, která 

nebyla příznivá centralisaci, pod vrchnostenskou vládou slovenské šlechty, ne

mohl se h ungarism uplatniti v té brutalitě jako za maďarisačního úsilí po roce 1867, 

kdy Maďaři po vyrovnání dostali do své moci všechny jinonárodní skupiny 

v Uhrách. Avšak ani za tureckých vpádů od XVI. století do osvobození Uher na za

čátku XVIII. stol. hungarismus neměl dosti životní síly a stejně ne za bachovského 

ahsolutismu, aby dokázal odnárodnit slovenské obyvatelstvo. Mariatereziánský 

centralismus a josefinská germanisace právě jako bachovský absolutismus - zdů

razňujíce spíše úsilí o jednolitou soustřednost habsburské moci a německou do

rozumívací jednotu jazykovou -- nebyly příznivé odnárodňovacímu úsilí maďar

skému. Avšak i za tureckých vpádů, i když na Slovensku nebylo záměrného po

maďaršťování, působila tu maďarská difuse, tím spíše, že se na Turky neohsazené 

Slovensko stěhovalo mnoho Maďarů. 
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Zatím se česká větev národa v západních korunních zemích vyvíjela po ztrátě 

samostatnosti v politické odloučenosti otl slovenské, nikoli však v naprosté odlou

čenosti duchovní. Byly tu hojné styky v době reformační a hlavně pobělohorské, 

takže zvláště evangelická část slovenského lidu byla v častých stycích s Čechy 
a ~aké vždy, jak známo, si udržela vědomí československé jednoty a duchovní sou

náležitosti. Šafařík, Kollár i Palacký jsou hlasateli této jednoty. Přesto po ra

kousko-uherském vyrovnání uherský stát uchvacuje slovenskou větev a používá 

mocenských:< i duchovních prostředků~ k maďarisaci. 

Slováci jsou nuceni takto v průběhu dějin žíti v jiném prostředí státním~ poli-

tickém, v jiných poměrech ústavních, v jiné ohlasti kulturně-mocenské.2) Jsou 

odnárodňováni školou i farou. Maďaři usilovali rozbíti i převahu .slováků v nábo

ženském distriktu evangelicko-augšpurském tím, že se snažili o unii této církve 

s maďarskou reformovanou.3) Tím spíše pak bylo používáno katolických farností 

k odnárodňování Slováků, přes to, že proti odrodilému kněžstvu vystupovali uvě-
domělí slovenští intelektuálové.4

) 

Slováci neměli dosti škol a nemohli se ani kulturně vyžíti. Oprávněně proto napsal 

Karel Kadlec ve sborníku Slovanstvo r. 1912: "Nejžalostnější postavení mezi vše

mi Slovany jest údělem Slováků. TýŽ útisk, který vykonávají proti Polákům 
v Prusku Němci, pozoruje se v Uhrách se strany Maďarů proti nemaďarským ná-

rodnostem, zvláště Slovákům." (Str. 238.) 
Dějinný vývoj spolu se zeměpisnými podmínkami zakládá takto hlavní rozdíly 

československého západu a východu, které na nejzazším východě jsou ještě inte

grovány po dobytí samostatnosti přičleněním Podkarpatské Rusi. Tyto rozdíly vy-

se postihnouti s hlediska 

1. anthropogeografické~o; 

2. populačního; 

3. hospodářského; 
4. s hlediska společenského rozrůznění národnostního a náboženského; 

5. s hlediska kulturního; 

zdravotního; 
7. s hlediska společenského soustředění a některých společenských zřízenÍ. 

Východní část státu se vyznačuje proti západní části převažujícím zemědělstvím 
a lesním hospodařením. Zalesněná plocha dosahuje na Slovensku 40% plochy cel

kové, v níž skutečně zalesněný kryt tvoří 15.201 km2
, na Podkarpatské Rusi 

5.745 km2 , což je skoro polovina veškeré plochy Podkarpatské Rusi. V západní 

části republiky zalesněná plocha nepřesahuje daleko třetinu plochy celkové. V nej

východnějším cípu republiky, v některých horských okresech jsou lesy až v sedm

desátiprocentní převaze proti ostatní půdě. Na západě, zvláště v Čechách, převa
žuje les jehličnatý oproti smíšenému a listnatému; jehličnatého porostu je tu více 

než čtyřikráte tolik. Na Slovensku jehličnatý les nedosahuje ani poloviny porostu 

listnatého a smíšeného, na Podkarpatské Rusi je převaha listnatého, hlavně bu-

kového lesa, ještě vetší. 
V západní části státu se vyskytují v druzích zemědělských kultur chmelnice, chy-

hějící téměř na východě, kde značně více jsou opět rozloženy vinice. Je jich na Slo

vensku a Podkarpatské Rusi 14.400 ha, kdežto na západě jen 5.400 ha. Srovnáva

jíce tyto plochy i číselné údaje o obyvatelstvu, buďme si stále vědomi, že západní 
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část státu měří necelých 79.000 km2
, východní část více než 61.600 km2 • Tyto roz

díly v zemědělské, půdní kultuře východu a západu se obrážejí i v jejich společen
ských funkcích a hospodářských činnostech. 

Obyvatelstvo ve svém rozvoji, růstu i úbytku je důležitým poznávacím činitelem 
sociální charakteristiky národa. 

Obyvatelstvo západních zemí státu vzrostlo za poslední půlstoletí (1880-1931) 

asi o 30%, obyvatelstvo východní části o 42%. V samotné Podkarpatské Rusi 

stouplo za tuto dobu z 395.692 na 725.357 osob, tedy o 83%!5) Je to růst podivu

hodný a nevšední. V Čechách v letech 1919-1923 převyšují živě narození zemřelé 
na 1000 obyvatel o 6-02, v zemi moravskoslezské o 9-48, . na Slovensku o 15,04, 

na Podkarpatské Rusi o 15-50. Postupem k východu populace vzrůstá. V dalších 

letech rozdíl přirozené měny obyvatelstva mezi západem a východem státu se 

ještě více prohlubuje: tak v letech 1924-1928 činí průměr převahy živě naroze

ných nad zemřelými na 1000 obyvatel v Čechách jen 5-56, na Moravě 8-92, na Slo

vensku 13-94; ale na Podkarpatské Rusi stoupá na 20-55 a tento poměl' si udržuje 

i v roce 1931, kdy v Čechách činí již jen 3-91 a na Slovensku 11·66. Při tom si 

nutno uvědomiti vysokou úmrtnost na východě, zvláště na Podkarpatské Rusi, 

kde na 1000 obyvatel v letech 1919-1923 připadlo průměrně 25-33 zemřelých, 
v roce 1931 ještě stále 18·38 (kdežto v Čechách v letech 1919-1923 pouze 16-18, 

v roce 1931 13·44 a na Slovensku 16·20). Při této vyšší úmrtnosti na východě jest 

to tedy i v~soká porodnost, která určuje index přirozené měny obyvatelstva tak 

vysoko. V Cechách se živě narodilo v: letech 1919-1923 průměrně 22·20 lidí na 

1000 obyvatel, na Slovensku 34-74, na Podkarpatské Rusi 40-83, v letech 1924 až 
1928 docela 41-73, vl. 1929-1933 38-50.6) 

Na Podkarpatské Rusi byl přírůstek obyvatelstva vysoký již v letech osmdesátých 

(+15·27%), a~šak na Slovensku v těchto letech byl poměrně malý (+4-79%), 

menší nežli v Cechách (+5-08%). V desítiletí 1901-1910 na Slovensku dosáhl 

+4·84%, kdežto v Čechách docela 7'15%. Příčinou tohoto zjevu byla veliká 

úmrtnost příslušníků východní větve našeho národa, která se od té doby zmen
šuje.?) 

Nebéřeme-li v úvahu vystěhovalectví (kterým ubývalo v desítiletí 1901-1910 

průměrně v Čechách 2'72% obyvatel, na Slovensku však až 7'7%, na Podkarpat- . 

ské Rusi 4,54%, v dalším desítiletí v Čechách 2,49%, na Podkarpatské Rusi 

5-26%, na Slovensku 3-32%), stoupá počet obyvatelstva přirozenou měnou v Če
chách za desítiletí 1901-1910 o 9-85%, v zemi moravskoslezské o 11-92%, na Slo

vensku o 12-56%, na Podkarpatské Rusi o 17·63%. V desítiletí 1921-1930 v Če
chách stoupá obyvatelstvo přirozenou měnou pouze o 6-11 %, v zemi moravsko
slezské o 9-56%, na Slovensku o 15,13%, na Podkarpatské Rusi o 22.50%! 

Vlivem vysoké porodnosti a klesající úmrtnosti i na východě jeví se rozdíl mezi 

západem a východem republiky po stránce populační zvýšeným přírůstkem oby

vatelstva přiroz'enou měnou na východě. Vyniká tu zvláště Podkarpatská Rus, 

kde se jeví veliká porodnost, jak bývá zdůrazňováno, také u židovského obyvatel

stva. Jaromír Korčák praví: "Tato nejmenší a přírodou nejhůře vybavená naše 

země má obyvatelstvo typu vysloveně progresivního: udržuje si výjimečně vy

sokou kvotu dětí .. _ Jsou to poměry v Evropě zcela výjimečné. "8) 

Je samozřejmé, že jako jinde i u nás jsou to - zvláště v západní oblasti - města 

s více než 10.000 obyvatel, kde nejvíce poklesl normální růst obyvatelstva přiro

zenou měnou. Čím více postupujeme od východu k západu, tím více roste počet 
těchto měst, která by vymřela bez přílivu obyvatelstva z venkova. Avšak i sám 

venkov na západě poklesá v růstu přirozenou měnou. 

Ve východních zemích našeho státu bylo v důsledku horších existenčních mož' 

nostÍ a velkého přírůstku obyvatelstva větší procento vystěhovalectví nežli v zemích 

západních. Tak v letech 1924-1928 na deset tisíc obyvatel připadá průměrně v Če
chách 9-6, na Slovensku však 52,4, na Podkarpatské Rusi 27'5 vystěhovalců. V le

tech 1929-1933 průměr klesá: v Čechách činí 4,2, na Podkarpatské Rusi 19,8, 

na Slo~ensku 27·4. V těchto letech je vydán vystěhovalecký pas na Slovensku 

9.168, na Podkarpatské Rusi 1.450 lidem. Třebas Čechy absolutně přispívají nej

vyšší kvotou vystěhovaleckou vzhledem k počtu svého obyvatelstva, východní ze

mě relativně ztrácejí nejvíce.9
) Již roku 1905 bylo zjištěno, že za rok činila tehdy tato 

ztráta u Slováků nejvíce ze všech národů Uher, totiž 1·93% jejich pHslušníků.10) 

Demografické rozdíly východu a západu se projevují i v rodinném stavu obyvatel

stva; ani ne tak v číselném poměru svobodných, ženatých a vdaných obyvatel, 

jako v rozdílech počtu rozvedených a rozloučených. V Čechách na 1000 mužů star

ších 14ti let připadá 7·3 rozvedených (v r. 1920), na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi pouze 2·3. V r. 1930 stoupá česká kvota rozvedených mužů na 9-9, na Slo

vensku pouze na 3-1, na Podkarpatské Rusi zůstává poměr nezměněn. 

Východ je charakterisován oproti západu nejen zvýšenou populací, nýbrž ucho

vává si také větší stálost manželského soužití. Působí tu jistě silnější tradice spo

lečenských forem v obyvatelstvu. 

Rozdíly východu a západu v hospodářské oblasti budeme sledovati především 

v zemědělství, v rozvržení půdy, jejího osevu i výnosu, dále v rozvoji průmyslu 

jak zemědělského, tak nezemědělského a v rozrůznění obyvatelstva podle povolání. 

Převaha zemědělství na východě zobrazuje se nejvýrazněji v celkovém rozrůznění 

obyvatelstva podle povolání. Tak v Čechách ještě r. 1890 příslušelo k zemědělství 
a lesnictví téměř 41 % obyvatelstva; v roce 1930 již pouze 24%. (Na Moravě 

a ve Slezsku 28-6%.) Naproti tomu k průmyslu a živnostem příslušelo na západě 
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republiky v r. 193041'8% obyvatelstva oproti 38-5% v r. 1890. Západ je tedy dnes 

co do povolání obyvatelstva asi ze čtvrtiny zemědělský a z dvou pětin průmyslový. 
Ve východní části republiky převažuje zemědělství naprosto. I zde se jeví za po

sledních deset let pokles v počtu zemědělského obyvatelstva (na Slovensku ze 

60·6 na 56-8 obyvatelstva), avšak velká většina obyvatelstva dosud přísluší 
zemědělství: na Slovensku 56,8%, na Podkarpatské Rusi 66-3%. Prací v průmyslu 
a živnostech se zabývá na Slovensku pouze 19%, na Podkarpatské Rusi 12% oby

vatelstva. Je tedy na východě obyvatelstva činného v průmyslu a živnostech čtyři
krát méně nežli obyvatelstva zemědělského. Zemědělství zůstává hlavním exis
tenčním pramenem československého východu. 

Vlastní zemědělský majetek, zemědělské závody, nejsou na východě a západě roz

vrženy stejně co do svých velikostních kategorií. Je samozřejmé, že na západě, 

kde se hospodaří intensivněji, kde je poměrně méně zemědělské půdy, kde záleží 

na každé pídi v existenčním boji na venkově a kde sebe nepatrnějším kouskem 

půdy intensivně zpracovaným se zvyšuje existenční úroveň jeho majitele, dom

káře, je procento drobných, trpasličích závodů větší nežli na východě. Závodů 
do poloviny hektaru půdy je z celkového počtu všech zemědělských závodů v zá

padních zemích necelá pětina, kdežto na východě je jich více než osmina. Zato 

závodů větších (1-10 ha výměry polí) je více na východě nežli na západě naší 

republiky. Závodů s množstvím půdy od 10 do 50 ha je poměrně více na západě, 
největších závodů (půdní velikosti nad 50 ha) je opět poměrně více na východě. 

V českých zemích je z celkového počtu tamních zemědělských závodů poměrně 
více trpasličích a rolnických nežli na východě. Procento velkostatků je opět větší 
na východě vzhledem k celkovému počtu tamních zemědělských závodů. 

Na Podkarpatské Rusi největší zemědělskou plochu vlastní stát, pak akciové spo

lečnosti a za nimi teprve následují soukromníci. V ostatních zemích, tedy i na Slo

vensku, největší plochy zemědělských závodů s lesní půdou jsou v rukou soukro
mých. O zbytek plochy se dělí obce, stát a církve. 

Značné rozdíly mezi východem a západem nacházíme též v rozdělení orné půdy 

podle osevu. ll) Na západě se pěstuje v poměru k celkové ploše půdy více žita, ovsa, 

hrachu, čočky, jarní směsi, cukrovky, krmné řepy a jetelin; na východě více pše

nice, fazolí, brambor. V pěstování ječmene se rozdíly vyrovnávají, protože - ač 

v nejvýchodnější části se mu věnují jen necelá dvě procenta orné půdy - pěstuje 

se tím více na Slovensku, a stejně na Moravě opět mnohem více než v Čechách; 

v ječné produkci zemědělské nenajdeme tedy rozdílů mezi západem a východem. 

Kukuřice, proso, konopí, tabák se pěstují téměř výhradně jen na východě, kdežto 
na západě opět chmel. 

V těchto rozdílech se neobrážejí jen geografické rozdíly obou částí státu a rozdíly 

půdní bonity, nýbrž "také rozdíly dvou způsobů hospodaření: na západě intensiv

nějšího, majícího své těžiště v zemědělských závodech rolnických se zvýšeným 

chovem hovězího dobytka, extensivnějšího zvláště v nejvýchodnější části repu

bliky. Mnohem chudší životní standard zemědělského obyvatelstva na vý~h.odě 
se obráží též ve značných plochách, věnovaných pěstování brambor, ale 1 Jed-

lých fazolí. . V'" • 

Rozdíly ve způsobech hospodaření mezi východem a západem JSou zreJme 1 na 

průměrných výnosech sklizně hlavních plodin. Předběžná data na rok 1~34 uka

zují~ že na Slovensku jediné v pšenici a cukrovce jsou výnosy vyšší nežli v Cechách, 

v ječmenu přibližně stejné~ v žitě, ovsu a bramborách menší. Zato výnosy těchto 
plodin na Podkarpatské Rusi v poměrech zanedbaného hospodaření jsou tak malé 

pl'oti západním i slovenským~ že stlačují průměrný výnos zemědělského zboží ce

lého východu pod úl'oveň západu. 
Jinak je tomu u vína a některých druhů ovoce. Rozsáhlé slovenské a karpatoruské 

vinice jsou nejen téměř třikráte větší západních, ale i výnos vína v hektolitl'ech 

po vykvašení je na východě značně vyšší než v části západní~ přes poměrně dobré 

číslo země moravské. Stejně i průměrné výnosy ovocné sklizně jsou ve východních 

zemích značně vYššÍ, a dokonce i sklizeň ovoce v absolutních číslech u meruněk~ 

broskví a vlašských ořechů je větší. Zde ovšem hlavně působí příznivěj ší klima 

východu. 
chovu koní. vyrovná se v absolutních číslech Slovensko Čechám, což znamená, 

v relativních číslech je předčí; v chovu skotu, vepřového dobytka a kozího bravu 

vedou země západní. Jedině skopový brav se pěstuje značně více v zemích vý

chodních.12
) 

Poměry půdní i zemědělsko-výrobní nacházejí v této části zemědělské produkce 

patřičný odraz. Malé výnosy zemědělské produkce v nejvýchodnější části repu

;bliky, a to i v krajích podnebně svrchovaně příznivých, možno vysvětliti zaosta

lým hospodařením~ které zvláště v horských krajinách Podkarpatské Rusi se ne

dovedlo povznésti nad pastevství a trávopolní hospodaření.13) 
Východní část republiky, charakterisovaná převahou zemědělství, má oproti zá

padní nepatrně rozvinutý průmysl. Cukrovarnický, škrobárenský, sladovnický 

průmysl je soustředěn v naprosté převaze na západě. Avšak i v mlynářství a 

v mléčném průmyslu je východ velmi pozadu~ jedině výroba sýrů a ovčího tva

rohu je téměř výhradně v rukou východu. I v lihovarnictví vede západ a j edině .~ 

pálenic nalezneme na Slovensku téměř sedmkrát více a na Podkarpatské Rusi 

skoro tolik co v Čechách. Ostatní průmysl ve východní části státu se opírá jednak 

o nerostné bohatství (železná ruda, hlavně však petrolej, kamenná sůl, stavební 

hmoty), jednak o veliké rozlohy lesní půdy, dávající základ silnému průmyslu dře

vařskému. Těžba dříví je na východě poměrně velká. Mncžství vytěženého dříví, 

užitkového, brusného a palivového, činí tu (v období 1929-1930) na 8,200.000 m 3
, 

p.a západě 10,000.000 m3
• 
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~ýc~od s~~tu j~ poměrně více nasycen národnostními menšinami nežli západ. 

N~ zapade Je aSI 70% obyvatelstva československé národnosti, na východě pouze 

aSI 60%. Obraz rozpoložení národnostních menšin si zjednáme stanovením jejich 

procentuálního poměru v jednotlivých zemích státu. Čechy mají 67'19%, Morava 

~ Slezsko 74'12%, Slovensko 72·09% a Podkarpatská Rus 4-79% obyvatelstva 

ceskoslovenské národnosti. Slovensko je poměrně českoslovenštější nežli země 
české, avšak Podkarpatská Rus, v níž žije převážně obyvatelstvo jinonárodní 

ruské a maloruské, mad'arské a židovské, skresluje národnostní obraz východ~ 
ve prospěch národnostních menšin státu. 

Vidíme tedy, že mezi českými zeměmi a Slovenskem není velkého rozdílu v čísel
ném poměru československého obyvatelstva k ostatním národnostem. Západní 
země se však od Slovenska liší druhem menšin. 

České země mají především značnou menšinu německou (v Čechách 32·380;': na 
M v ,0' 

orave a ve Slezsku 22·85%); nepatrný zbytek je roztříštěn mezi Poláky Židy 
Mď ' , 

a ary, Rusy atd. V moravskoslezské zemi je 2-3% Poláků. Na Slovensku je 

pouze 4-5% Němců, avšak 17-6% Mad'arů, 2-8% Rusů a Malorusů, 2% Židů. 
Na Podkarpatské Rusi tvoří však většinu obyvatelstva Rusové a Malorusové. Je 

jich 446.916, to jest 63procentní většina v zemi. Po n~ch jsou nejpočetnějšÍ Mad'aři 
(15·4%) a Židé (12'9%). Němců nejsou ani dvě procenta. Na východě nejsou men
šiny roztříštěny v tak malé poměrně celky jako na západě. 

Nejucelenější jednotku ve spektru menšinových národnol?tí tvoří v západní částire
publiky Němci (v Čechách podél hranic od severovýchodu až kjihozápadu, na Mora

vě na severu ijihu), na Slovensku na jihu Mad'aři ana sev~rovýchodě ruské obyva

telstvo; na Podkarpatské Rusi probíhá rusínsko-mad'arská oblast jižními okresy. 

Ani náboženským rozrůzněním obyvatelstva neliší se země české od Slovenska 

v nejhrubších obrysech. Převážnou většinu v těchto zemích má náboženství Hm

sko-katolické. Nejvíce katolíků je na Moravě (85'9%), nejméně na Slovensku 

(71·6%). Československá církev zakotvila v Čechách téměř devíti procenty, na Mo

ravě čtyřmi a půl procenty. Evangelíci netvoří v českých zemích ani celých 5% 

obyvatelstva. Zato na Slovensku dosahuje evangelická menšina 16-7%. Kdežto 

v českých zemích je z evangelických denominací nejvíce zastoupena církev česko
bratrská, převažuje na Slovensku a Podkarpatské Rusi augšpurské vyznání evan

gelické, k němuž se v obou zemích hlásí přes 400 tisíc obyvatel; i reformovaní jsou 

dosti zastoupeni (přes 216 tisíc), zato ostatní denominace jsou v mizivé menšině. 
Na Podkarpatské Rusi se hlásí obyvatelstvo téměř z poloviny k vyznání řecko
a armensko-katolickému, 15-4% k pravoslavnému, 14% k židovskému, 10% 
k evangelickému a 9·6% k :římsko-katolickému vyznání. 

N a Podkarpatské Rusi platí pro náboženskou diferenciaci obyvatelů pravidlo, které 

jsme zjistili při zkoumání národnostního rozložení obyvatelstva východu: menšiny 

zde nejsou roztříštěny v celky zcela mizivé, nýbrž objevují se v poměrně větším 

počtu vyznavačů. Mezi národnostní a náboženskou charakteristikou západu a vý

chodu státu je tedy obdoba. 

V zemích českých a na Slovensku udává po stránce národnostní základní a zcela 

převažujíCÍ ráz národnost československá, po stránce náboženské katolíci. Sloven

ská oblast východu je charakteriRována vysokým číslem evangelíků. Mohli se tu 

v minulosti volněji rozvinouti a udržeti, neboť netrpěli tolik pronásledováním jako 

v zemích českých; proto v době pobělohorské přistěhovalo se na Slovensko mnoho 

protestantských exulantů z českých zemÍ. Na západě republiky je asi půl milionu 

evangelíků, na východě přes 630 tisíc. 

Náboženské menšiny západu a Slovenska se liší druhem vyznání: v českých ze

mích tvoří větší část pHslušníci církve československé, evangelíci j sou pak většinou 

přívrženci jiných denominací než na Slovensku. Na Podkarpatské Rusi je roz

vržení církví, zastoupených na západě, jiné i početně a většinu má církev, která 

na západě i na Slovensku zastoupena jen mizivě. 

Čechy se vyznačují oproti druhým zemím nejvyšším počtem lidí bez vyznání, kteří 

tu dosáhli 10%, kdežto na Moravě pouze 2-9%, na Slovensku jen 0·5%, na Pod

karpatské Rusí 0·7%. Odstup od náboženského života církevního právě silně 

charakterisuje západ. Nasvědčuje, že náboženské rozdíly mezi západem a výcho

dem nebudou pouze v kvantitě, nýbrž i v intensitě přilnutí obyvatelstva k církvím 

a i v síle náboženského života. 

Význam náboženské stránky života a církevní působnosti pro východ státu je 

zřejmý a všeobecně se uznává.14
) Také pro nejvýchodnější část státu - Podkar

patskou Rus - nutno zdůrazniti vliv církve na veškerý duchovní, kulturní, 

hlavně literární život. Většina tvořivě působící inteligence příslušela též k du

chovním církví. Zdůrazňuje se zejména význam církevní unie na Podkarpatské 

Rusi pro rozvoj duchovního života.15
) 

* 
Kulturní rozdíly východu a západu - dosud značné - jsou neustále vyrovnávány 

pokračujícím rozvojem školství na východě. Slováci byli v kulturním ohledu za

nedbáváni uherskou vládou velmi drasticky.16) Jejich střední školy - měli jen 

čtyři ,_. - byly po vyrovnání zrušeny. Nedostatečné elementární školy byly ústavy 

soustavné maďarisace. Na Podkarpatské Rusi nebylo vůbec rusínských škoP7) 

Odtud si vysvětlíme vysoké procento negramotných na východě, které posunuje 

náš celostátní index negramotnosti dosti vysoko v řadě kulturních národů. V ně

kterých obcích Podkarpatské bylo před válkou na 70% lidí negramotných. 

Dnes se zjednává náprava i u dospělých, především vojenskými kursy pro negra

motné vojáky.18) 

V roce 1904-1905 měli Slováci v celých Uhrách 326 slovenských a 595 maďarskom 

slovenských elementárních škol.19) Nyní je (v r. 1932/3) na Slovensku elementár-
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nich š ... kol ~.431, na Podkarpatské Rusi 871. Střednich škol je na východě státu 67 
(na zapade 282). Samotných elementárních škol s podkarpatoruskou vyučov ... 
v v" 59 aCI 
reCI Je, 8, s maďarskou 860. 
Lid vých ... ~dní oblasti ~aší republiky, který byl před převratem politicky utlačen, 

a ho~podars~y zan~dba~ a kterému nebyly dány možnosti školské kultivace a jemné 
vzdelanostm vyspelostl západoevropsky'" ch národů v celonárod ... vr'" ... d' ... ......... . nI Sln, ma po IVU-

ho~ny a sve~azn:: smysl pro lidové umění, jak výtvarné - architektoniku, malíř-

stVl, ~z.do~n~ctvl - t~k pro umění lidové písně. Ve stavbách kostelíků, domů, 
v kroJI I pIsm, v ozdobe keramických předmětů denní potřeby nachází dostatečně 

možností pro výraz své umělecké tvořivosti, svých citovvch zážitků které v -
· 1 k "'1" J , ne 
mte e tua. mm prostředí mají sensuální bezprostřednost a očišťující svěžest. Jsou 

~~razem hdo,v~ pro~toty ~o i když někdy těžkopádné, vždy houževnatě projevené 
vůle po osobltem vyrazu. ) Na Podkarpatské Rusi v popředí lidově zbarveného 
uměni jsou i řecko-katolické dřevěné kostely. 

* 
Tak! :e z~ravotnictví bylo nutno na východě republiky po převr~tu odstraňovati 
znacne, nekde přímo do očí bijící nedostatky. Nejhorší poměry byly opět na Pod-
karpatské Rusi, kde obyvatelstvo zamořené alkoholismem a nevědomostI' h 1 • Vl v d J. ynu.l.o 
I te esne po výživou, tuberkulosou a nakažlivými chorobami vůbec. 

Zdrav~tní s~atistika podává nám zajímavá poučení o rozdílech východu a západu 

re~u~:lky pre~l~d~m nemocí, jimiž ohyvatelstvo trpí. Na západě procentuálně pře
vazuJI z ~akazhvych chorob záškrt, spála, na východě tyf, mala:rie, chřipka (Pod

ka~pat~ka ~us), ... trachom (Slovensko). Na východě republiky je značnější úmrtnost 

kOJe:~u (v Cechach umírá do stáří jednoho roku 11·6% dětí [1'.1933], na Slovensku 
14,5/0 , na Podkarpatské Rusi 17%). 
V zdravotním oboru nutno stále ještě mnoho doháněti. V Čechách připadá (v 1'.1933) 
na 1000 obyvatel 2·96 lůžek ve veřejných nemocnicích (v ostatních nemocnicích 

0,38), na Podkarpatské Rusi však pouze 1·64 (v ostatních nemocnicích dok 
· O O " once 
Jen . 1) lužek. 

* 
Pro ~osouzení rozdílů společenského života obou větví československého národa 
ve vychodní a západní části státu jsou směrodatné vedle poměru" pop I v "'h h d'v u acmc , 
osp~ arsk~-vý.rob~ích,. národnostních a náboženských i souhrny společenských 

z~aku, ktere se prOJeVUJí v míře zhuštění, v činnostech a některých vnějších sty
clCh obyvate~stva. V této krátké studii nemůžeme sestoupiti až k jemným a ne

sn,adno v~okladate~n~m rozdílům mravního života obyvatelstva v obou částech 
statu, vSlmneme Sl vsak hustoty a soustředné tendence J' eho obyvatelstva. Mu ' , .. k SIme 
se proto vratltI některýmdemogran.ckým jeho znakum. 

Na čtverečný kilometr připadá v Čechách 137 a v zemi moravskoslezské 133 oby

vatel; na Slovensku jen 68 a na Podkarpatské Rusi dokonce jen 57 obyvateL Ja~ 
romír Korčák ve studii o československém obyvatelstvu praví: ". .• severozápadní 

kraje (našeho státu) náležejí k pásmu nejhustšího zalidnění středoevropského, v jeho 
východním cípu nacházíme stále ještě oblasti s průměrnou hustotou méně než 10 
na km2- ••• 4'21) Čechy mají rozlohu přes 52 tisíc km2 a přes 7 milionů obyvatel, Slo

vensko 49 tisíc km2 a jen necelé 3·33 milionu obyvatel. V Čechách je 8.442 obcí, 

na Slovensku 3.479 obcí. Průměrná rozloha politické obce v Čechách činí 6·2 km
2

, 

na Slovensku 14·1 km2 , na Podkarpatské Rusi 25·9 km2
• "Rozloha obce i okresu 

zvětšuje se u nás všeobecně postupem k východu ... V horských oblastech Slo

venska a Podkarpatské Rusi jest celá :řada obcí rozsáhlejších než některé malé soud-

ní okresy v Čechách.4'22) 
Zemědělský ráz východu bude samozřejmě působiti k převaze bydlení na vsích 
a v malých obCích, kdežto na průmyslovějším západě k převaze bydlení v obcích 

velkých. Rozhraní mezi obcemi povahy venkovské a městské se u nás statisticky 

stanoví počtem 2.000 obyvatel. Obce nad tuto hranici se již považují za nevenkov

ské. Podle toho by měla většina obyvatelstva sídliti na východě v obcích malých, 
venkovských. A vskutku na Slovensku v nich žije 580/0 všeho obyvatelstva, kdežto 

v Čechách jen 51.5%, na Moravě ještě méně. Překvapí nás proto,- že na Podkar
patské Rusi v e pouze 43-9% obyvatel, skoro stejně tolik jako v dalších 

kategoriích obcí (od 2001 do 10 tisíc obyv.). Jen v obcích od 2.001 do 5.000 
obyvatel, kterých je na Podkarpatské Rusi pouze 82, žije 32-60/0 obyvatel, kdežto 

na Slovensku jen 19%, na Moravě 19·6%, v Čechách 14-5%. Na nejzazším vý
chodě je tedy obyvatelstvo nejvíce rozprostřeno v obcích malého a středního typU 

(do 5.000 obyvatel), neboť v těchto obcích sídlí 76% všeho obyvatelstva, na Slo

vensku pak dokonce 77%, kdežto na Moravě pouze 69% a v Čechách 66%. 
V západních zemích bydlí v městech nad 10.000 obyvatel čtvrtina, kdežto na vý

chodě jen asi 15% tamního obyvatelstva. Takových měst je na západě 77, na vý
chodě 27. Obyvatelstvo na západě státu je více nahuštěno a poměrně též více 

soustředěno. Densita i koncentrace jsou tu větší než na východě. Proto též tou 
měrou, jak postupuj eme k východu, nacházíme v obydlených domech méně by. 

tových stran. V městech žijí lidé v činžovních domech o velkém počtu nájemní
ků. V ČeChách připadá na 100 obydlených domů 187, na Moravě 162, na Slovensku 

136, na Podkarpatské Rusi jen 123 bytových stran. 
Avšak relativně větší počet členů rodiny a domácnosti ve východní oblasti způ~o-
buje, že průměrná bytová strana na západě republiky je menší nežli na východě. 
V Čechách připadá na bytovou stranu průměrně 3·8, na Slovensku však 4·6 oby-

vatel. 
V kulturních zemích evropských a amerických nahuštěni a prostorové soustředění 
obyvatelstva je dokladem i mnoha jeho styků hospodářských i kulturních. Provoz 

31 
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na silnicích, železničních drahách, na poštách jsou doklady zmnoženého ruchu a 

vzájemných styků v mnoha oborech sociální činnostÍ. Československý východ je 

tu ve vývoji poněkud pozadu. V Čechách připadá vl. 1931-1933 na 100 km2 70 km 

silnic, na Moravě 59, kdežto na Slovenskujen29'8 ana Podkarpatské Rusil8'8 km. 
Rovněž v množství železničních drah je východ v nevýhodě, pokud jde o stránku 

plošnou. Na 100 km2 připadá v Čechách (v r. 1932) stav. délka 13 km trati, na Slo

vensku pouze 6·4 km. Vzhledem k počtu obyvatel není ovšem rozdíl téměř žádný. 

Zato se objeví jako značný v dopravě zbOŽÍ, která jen na české půdě (z Čech 
do Čech) obsáhla roku 1931 25·9 milionu tun zboží, kdežto na Slovensku a Pod

karpatské Rusi pouze 5·8 milionu tun. 

482 

Tomuto poměru odpovídá i množstVÍ hospodářských podniků a závodů. V roce 

1930 bylo napočteno v Čechách z oborů výrobních živností, obchodních, peněž
nických, pojišťovacích atd. přes 428-6 tisíc závodů, na Moravě 176·8 tisíc, ale na 

Slovensku pouze 98 tisíc a na Podkarpatské Rusi 16·6 tisíc. V roce 1934 bylo 

v Čechách 3.813 živnostenských společenstev, na Slovensku pouze 107, společností 
s ručením omezeným (bez poboček) na západě 1931, na východě 122 (v roce 1933).23) 

Tento nepoměl' západu a východu je dán nejen soustřednou čiIlností hospodářskou 
všeho druhu - podnikatelskou, obchodní, živnostenskou - v hlavním městě stá

tu, ale i zfiostalejšími poměry východních zemí: Není tu vina na obyvatelstvu, 

ale na okolnostech minulosti, o nichž jsme se již zmínili. Východní kraje našeho 

státu byly soustavně a záměrně vyssávány, zanedbávány, hospodářsky mrzačeny. 

Domácí průmysl a obchod neměly možnosti se rozvinouti, ulpívajíce na nižších 
útvarech domácké, drobné výroby.24) 

Po převratu bylo vyvinuto velké úsilí o vytvoření předpokladů pro rozvoj hospo

dářského života po stránce technické i organisační. Byla napravována minulost, 

která dolehla krutěji na východní oblast státu.25
) 

Zkoumáním přírodních, zeměpisných i biologických skutečností a dějinných pod

mínek, zjistili jsme mezi východem a západem československého státu řadu více 

méně důležitých rozdílů, které mají různý spád a různá územní těžiska svých proti

kladů. Zasahují někdy hluboko do sociálních činností té které oblasti, do hospo

dářských pochodů, do způsobu a druhů povolání, do životního standardu hmot

ného i duchovního. Jsou v mnohém i odlitkem závažné kategorie rozdílů nábožen

ských a kulturních i rozdílů národnostního prostředí, vyvolaného blízkostí a sou

žitím jinonárodních menšin. Častý styk a hospodářská difuse s německým okolím 

na západě, obdobný stav v blízkosti tradice mocenského hungarismu na východě, 

nábožensky a národně odlišné celky na Podkarpatské Rusi - i když nezpůsobují 

podstatné změny -jsou přece jen různorodými katalysátory dvou společenských 

prostředí. 

Rozdíly východu a západu jsme zachytili kvantitativně na rozpětí populace i na 

míře zhuštění a soustředění obyvatelstva, na indexech hustoty hmotných, hospo

dářských styků i na standardu zdravotním. Zvláště proto, že mají i svou biolo

gickou, půdní i tradiční podmíněnos:, obrážejí se rozdíly západu a východu jak 
v práci, tak i v povaze lidu. Budou míti své koreláty i v davových náladách a v pro

jevech různých kolektiv. Objeví se i v různostech politického nazírání západu a vý

chodu; budou míti svůj odraz v nedorozuměních mezi četnými skupinami obou 

zemí a větví národa. To jsou fakta sociologicky pochopitelná a - byť i složitá-

přece samozřejmá. . 
Avšak na druhé straně nutno zdůrazniti, že i nejzávažněj ší rozdíly se dosud neobJe-

vily podstatnými pro vněj ší i subj ektivní konstituci národa. V sedmnácti letech se 

mohlo jasně poznati, že příbuznost obou oblastí i jejich vedoucích větví národníc~ 
je osudová jejich vlast\nostmi i vůlí. Přirozené rozdíly obou částí státu, zakotvene 

v půdě a krvi, stávají se vzájemně se doplňujícími součástmi organické harmonie 

státu. Rozdíly pak, navozené různým kulturním rozběhem, se vyrovnávají. 
Za sedmnáct let sloučení politického, hospodářského a kulturního v jednom státě, 
tedy za dobu ze zorného úhlu historie nepatrné, bylo již odstraněno mnoho nánosu, 

navršeného na podklad přirozenějších rozdílů za odloučenosti, navozené osudem 

i zlou vůlí. Ukázalo se však také, že není zdrávo zasahovati do jemných koordinač~ 
ních pochodů hrubou rukou, nevšÍmavou k faktům i vývoji východu. 
Společenská různorodost a odlišená duchovní a duševní tvarebnost obyvatel ob~~ 
oblastí státu, východu a západu, může se státi i zdravým podkladem hospoda~
ských a kulturních podnětů mezi oběma větvemi národa i ostatními národnostmI. 

Také mezi západními národy postihujeme u jednotlivých jejich celků svérázné 

prvky a zvláštnosti krajově, hospodářsky, jazykově i tr~adičně ~odložené (na pře 
v Anglii, Francii, Belgii, Švýcarech). Idea západu a vychodu Je zde nahrazena 

ideou severu a jihu (Valoni a Vlamové, Skotové a Angličani a j.). Zachovávají si 

svou osobitost, tvoří však jednolitou integritu vyššího celku, národního a státního • 
. Rozpětí mezi východem a západem není jen otázkou konsolidace a unifikace spo

lečenských zřízení, vybavení technickými vymoženostmi, rychlého a často ukva
peného úsilí o sociální stejnorodost. Jde tu též o tvořivé sžívání se, jehož předpo .. 
kladem není porušování vývoje, nýbrž naopak šetření plodných vlastností jednot

livých regionů a jeho obyvatel, pokud nestírají základní ideu státu va. n~roda. 
Vnitřní sžívání je složitým pochodem, jehož předpoklady nutno pechve prozkou

mati i po stránce sociálně-psychologické. Mějme na paměti, že ani západní ani vý

chodní větev národa nejsou jednosměrné. Rozrůznění národa je bohaté a nedá se 

charakterisovati jednostranně v mezích prostorových, krajinných útvarů, k nimž 

nás svádí sociologicky nepřesné pojmy východu a západu. Hranice Bezkyd a Bí

lých Karpat je pomyslná, ohraničujíc spíše vnějškově politickou hranicí ob~ 
oblastÍ. Slováci a Valaši, Laši a Šlonzáci, ale ještě i Hanáci jsou na přelomu oblasti 
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zá padní v užším smyslu od východní v širším smyslu. Hraniční čára země morav. 
skoslezské a slovenské, přesná s hlediska právního a správního, je se sociologického 

hlediska pomocnou čarou pro objektivní výzkum, která ležÍ v přechodech dvou 
sociálních polarisací. I kdybychom chtěli srovnávati přibližně stejnorodé sociální 
vrstvy, třídy, skupiny obou větví národa a obou územních oblastí, byli bychom 
postavéni před problém jejich rozhraničení. 

Jsme si dále vědomi, že vedle rozdílů exaktně zachytitelných a číselně vyjadřitel
. ných zůstávají snad i podstatné rozdíly psychické a sociálně-psychické. Bývají ne 
vždy přesně vyjadřovány výrazy: kolektivní duše, psycha lidu, mentalita lidu. 
Dají se vystihnouti z umělecké tvorby lidu, z jeho staveb, způsobu hospodaření, 
života v domácnosti, poměru k tradici, často jsou však hluboce uloženy v zážitcích, 
týkajících se života v přírodě, v práci, v náboženském prostředí, v rodině. Z nich 
vyvěrá množství způsobů chování, které jen občas najdou dosti všeobecný výraz 
v kolektivním chování, v sociální reakci (politické nebo kulturní). Bývají někdy 
i překvapením pro ty, kdož nekonali studia v prostředí samém. Ve studii tak krátké 
nebylo lze zasáhilOuti do oblasti, která - ač není metafysická - je přece jen příliš 
složitá pro výzkum. 

KAREL GAL LA 

POZNÁMKY: 1) Československá republika leží v rozmezí 51002' 53" a 470 43' 57" severní z. šířky. Naproti 
tomu rozmezí souřadnic poledníkových je 12° (nejzápadnější bod je na 12°05'31", nejvýchodnější na24037'57" 
zeměp. délky výeh. od GreenlViche). - 2) O historickém vývoji slovenské větve srvu. Julius Botto: Slováci. 
Vývin ieh národného povedomia. 1. II. Turč. Sv. Martin 1923. Kamil Krofta: Čtení o ústavních 
děj inách slovenských. Praha 1934, týž: Národnostní vývoj zemí československých. Praha 1934. 
D. Rapant: K počátkom maa.'arizácije (sborník k 60. narozeninám prof. Pekaře II. 546). J. Škultéty: 
Stodvadsaťpať :rokov zo slovenského života 1790-1914. Turč. Sv. Martin 1920. St. Klíma: Slo
vensko, ob:raz jeho minulosti a přítomnosti, 1919. Karel Kadlec: Státní zřízení a státoprávní 
pos.tavenÍ národů slovanských (Slovanstvo. Obraz jeho minulosti a přítomnosti. Praha 1912, str. 226-46). 
- 3) Jaroslav Bidlo: Náboženské a cí:rkevní poměry národů slovanských (str. 350 a n. v citovaném 
sborníku Slovanstvo). _4) Viz Slovenský Obzor, red. Antonem Štefankem, roč. I. 1907, str. 14 aj. _ 
5) Srvu. též: Statistická ročenka republ. československé, Praha 1935, str. 5, kde uvedena ahsolutní 
přírůstková čísla. Statistické doklady přejímáme z publikací Stát. úřadu statistického, z ČeskGslovenské sta
tistiky,případně příslušnýchročenek.- 6) Statistická ročenka 1935, str. 22 a n. _ 7) Viz sociologicky 
cennou studii Jaromíra Korčáka v Československé statistice sv. 98, str. 28, kterou hereme za podklad 
četných vývodů.- 8) Tamtéž, str. 41 *.- 9) Statistická ročenka 1935, str. 31. _ 10) Slovenský Obzor 
1.1907, str. 5. ll) Podrobná data o osevu z 1'.1929 podává 81. svazek ČeskosI. statistiky, str. 12-13, pro 
leta 1932-34 Statistická ročenka 1935, str. 36 a n. - 12) V r. 1934 napočítáno ve východních zemích 
desetkráte více skopového bravu nežli v západní části státu. - 13) Srovn.: Podkarpatská Rus. 1923. Str. 
42 a n. (článek V. Drahného). - 14) Srvn. studii J. Bidla v cit. sborníku Slovanstvo, str. 354. _ 15) Srvu. 
Podka:rpatská Rus, str. 107, 114 aj. - 16) Srvu. A. Jirák: Školství národů slov. (Slovanstvo, str. 416 
aj.) - 17) Srvu. články Peškův a Drahného ve sborníku Podk. Rus (str. 41, 161). _ 18) V roce 1929 bylo 
v těchto kursech 240 Čechů, ale 2.399 Slováků a Rusínů, roku 1933 jen 151 Čech a 1447 Slováků a Rusínů 
Míra negramotnosti nástupem nové generace klesá. _19) Srovn. cit. práci Jirákovu (str. 417.) a článek Bř. Ko. 
louška: Dl'. Ivan Dérer a národné školstvo na Slovensku (v sborníku Dérerovi k padesiati
nám, 1934, str. 31 a n.). - 20) Lidové umění zachycuje fotografovaným materiálem bohatá kniha Zd. Wirtha: 
U mění československého Hd u (Praha 1928), kde v textové části jsou vyznačeny i rozdíly lidové tvoři. 
vosti české a slovenské. Srvu. f materiál sehraný B. Vavrouškem v monografiích: Dědina (Praha 1925) 

Kostel (tamtéž). - 21) Str. 32* uvedené studie. - 22) Tamtéž, str. 28*. - 23) Nejlepší je ještě poměl' u ak· 
:iových společností, obchodních a průmyslových, kterých bylo v témže roce na západě 926, n~ výc~odě 
435. Avšak kmenový kapitál na západě činil 7.584 miliony Kč, kdežto na východě pouze 1.281 mil. Kc. -
24) Srvu. článek J. Hrušovského v Slovenském Obzoru 1907, str. 76. - 25) Výtě~y :echnické práce na 
východě republiky zachycují dokumentárně tři inženýrské publikace: I. Slovenska roce~ka 1932, red. 
MU. Kolesárem (Bratislava 1932), 2. sborník Technická práce v zemi pod karpatoruske 1:19-1933. 
Red. Jaromír Musil (Užhorod 1933),3.10 rok ov na Slovensku. Pamatnica bratlsL odboru 
Spolku čs. inženýrů 1919 až 1929. Red. Karel Křivanec (Bratislava 1929). 
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V době Velkomoravské říše a před tisíci lety, kdy již existoval pevný základ čes
kého státu, nestáli Slované na území nynější Československé republiky kulturně 
níže nežlijejich sousedé. Již před přijetím křesťanství vyrovnaly se naše knížecí ro-

. diny svou kulturou knížecím rodům saským, polabských Slovanů a normanským. 

Příchod křesťanství znamenal nejenom politicky, nýbrž také kulturně velký zisk. 

Kníže Václav Svatý vzdělával se ve škole na hradě Budči, kde kníže Spytihněv za

ložil kostel sv. Petra. Jeho báha Ludmila dala jej učiti podle legendy slovanské 

"knihám slovanským, a on, ná9leduje učitele, naučil se rozumu všemu vhrzce. 

Přesadil jej pak kníže Vratislav v Budeč a chlapec počal se učiti knihám latinským 

a naučil se dohře". Podle téže legendy Bůh zaslal na Václava takovou milost, že roz. 

uměl knihám latinským jako biskup nebo duchovní a že když vzal knihy řecké 
nebo slovanské, četl v nich bez chyhy. Jeho učitel v Budči má podle nej staršílegendy 

latinské jméno Učený. To je zvláště důležito, uvědomíme-li si, "že středověké~lU 
panovníku dostalo se literárního vzdělání jen v případech výjimečných, že z našich 

knížat a králů až do XIII. století málokdo uměl čísti a psáti" (J. Pekař). Jeto bez

pochyby působením kultury hyzantské, jejíž vliv do Čech vnikal s "kněžími při
šlými z Moravy Metodovy". Kulturní život Čech v X. století stál značně vysoko 

a hyl projevem přirozeného nadání slovanského plemene, které bylo prohuzeno 

k rozkvětu podněty přišlými s křesťanstvím. Ale rozvíjely se také snahou českých 
knížat vyrovnati se velkým národům, "povznést význam a úctu svého kmene". 

Od té doby nemizí z území českého státu úsilí umožniti vybrané mládeži vzdělánÍ. 
K ulturní život klesá a stoupá podle poměrů politických, vliv Byzancie j e nahrazován 

vlivem německých biskupství a slovanský jazyk v hohoslužhě jazykem latinským, 

románská kultura se šíří spolu se zakládáním škol, které měly zprvu ráz církevní. 

Při farách, klášteřích a při katedrálních metropolitních chrámech nařizovala církev 

zřizování škol. Čet~í studenti z Čech se ubírali na školy do ciziny za vzděláním, jako 

již kronikář ~mas do T ,utychu. Zvláště však lákaly vyšší školy zemí románských, 

rado~, ~ faříž, ty, kteří chtěli získati vyšší vzdělání. V Praze již od počátku 

XIII. století bylo partikulární studium při sv. Vítu, určené pro domácí kněží. Za 

krále Přemysla Otakara II. stalo se učení to velmi slavným a přicházeli na ně stu

denti z Rakous, Bavorska a jiných zemÍ. Již král Václav II. snažil se zříditi v Praze 

generální studium, t. j. vysoké učení, ale zemské stavy postavily se proti tomu. 

Vysoké školy se rozvíjely hlavně ve století XIII. a XIV. a podle Deniflea jich hylo 

v Evropě do r. 1400 již asi čtyřicet. V Čechách podařilo se založiti vysoké učení 
teprve Karlu IV. r. 1348. Od počátku své vlády (1346) pracoval k uskutečnění vy

sokého učení v Praze podle příkladu vysokého učení pařížského, které Karel IV. 

dobře znal z vlastní zkušenosti. Zprvu vymohl na papeži Klimentu V. svolení a 

založil vysoké učení zlatou hulou ze 7. dubna r. l~ Organisaci vysokého učení 

Karel IV. přesně neustanovil. Vyvinula se součinností mistrů a scholárů. Universita 

měla čtyři fakulty (theologickou, právnickou, medicinskou a artistickou). Zaklá

dací list university praví, že král chtěl ustrojiti stůl svým věrným ohyvatelům 

královstVÍ, ahy nemusili žehrati o cizí almužny. Třeba hyla tato slova vzata z for

muláře, jehož bylo užito též pro jiné školy vysoké, nelze pochyhovati, že hyla 
myšlena upřímně. Ale Karlova universita se stala ve skutečnosti záhy ústavem 

mezinárodním. Ať přišel student nebo magistr odkudkoli, universita hyla mu ote

vřena. Universita byla obdařena mnohými výsadami a jměním a stala se cílem čet

ných cizích učitelů i studentů. Kulturní život na ní měl však ráz mezinárodní. 

Značný vliv naň měla zprvu universita pařížská, z níž na pražskou dal Karel IV. 

přenésti také první učebnice. 

Čechové dostali se záhy v područí cizinců, kteří zaujali na universitě tři hlasy, 

kdežto Češi jeden, jediný. I když založením jiných universit ve střední Evropě 

(v .. Krako~r.1361, ve Vídni 1'. v ,~rfur~u r. l~, v l!eidelherJ~u r. 13~5) 
nastal odliv cizinců z pražské university, udrželi si cizinci privilegované postavení. 

Český živel nesl těžce toto područí a reformní hnutí, které na se vzalo také národní 

ráz, konečně tuto nespravedlnost odstranilo. Mistr Jan Hus vymohl na králi Vác

lavu IV. kutnoho~_(lekr~Ul~~J_ed!lJl,J:.J4Q9,), kterým č~kému nÉodu na 

~niver~ ftány J;XJX .!~" cizincům ~edeJJ. "Král Václav ~ důvod té proni
kavé změny kladl v mandátě svém, že národ český je této země pravý dědic a že 

nespravedlivé a velice neslušné hy bylo, ahy národ německý v království Českém 
žádného ohyvatelského práva nemající, užíval tří hlasů, kteréž si byl přiosobil" 

(Z. Winter). Němečtí mistři a studenti, nemohouce prosaditi své návrhy, vystě

hovali se dne 16. května r. 1409 z Prahy a založili novou universitu v Lipsku. 

Počet vystěhovalců činil a"si 2000 os~. 
Karlova univ~rsita měla mimo svou činnost učitelskou ještě ten důležitý úkol, že 

byla n,ejyyššÍ ří~~}kolskoujns~ttucí ~ro yšecg,šk~ly v ~rálovstv:í. Rektor určo
val sp~~~niversitní radou plán vyučovacÍ a dosazoval v dohodě s obcemi učitele. 
Tím důležitější hylo, aby byla v českých ruk0l!. 

Příčiny rozporu mezi Čechy a Němci na universitě hyly nejenom národní, nýbrž 
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také reformně náhoženské. Český živel na universitě byl většinou pro reformy, 

německý proti. Odchod cizinců se projevil hlavně v tom, že se značná část univer

sity staví proti arcibiskupu a papežovi na stranu Husovu. Kostnický koncil uni

versitu 1'. 1416 zrušil, r. 1420 jsou v odvetu vyloučeni z Karlovy university kato

líci. Za válek husitských a sporů náboženských zanikla fakulta právnická, po ní 

také medicinská. Universita poklesala, zatím co český národ bojoval za svou ná

boženskou pravdu a svobodu přesvědčení. Německý historik A. Bachm.mtn uznává, 
.~~::.'_~<-

že v pražské universitě povstala duchovní pochodeň německé říši a celé Evropě. 
Jiný německý historik'p~ezol~ napsal: "Je stejně nepopirat~lno, že husitská re
voluce přinesla Čechám dobu vnější slávy, jako že bezprostřední její následky pro 

tuto zemi byly nejvýš smutné a záhubné. Z bohaté úrody nejrozmanitějších idejí 
a snah, které počátky obrovského toho boje činí tak neskonale půvabnými, jen 

málo hylo zachováno a ještě méně u~kutečněno". - "Jeto tragický osud mno

hých národů, že jest jim probojovati kruté boje na prospěch lidstva, ale s ohěto
váním plné své síly a svého rozkvětu. Ne za osvobození a velikost svého národa 
dohýval husitský hojovník vítězství za vítězstvím, nýbrž za osvobození a probu

zení svých nenáviděných protivníků, především Němců". Vysoké učení pražské 

bylo zprvu mezinárodní, poněvadž je chtěl Karel IV. učiniti střediskem vzděla
nosti střední Evropy, stalo se však dekretem kutnohorským universitou českou 
a zemskou. Ovšem vedle hnutí n~rodního působilo při tom reformě nábo

ženské, které sice vedlo k úpornýmhojům a k úpadku vědeckého života na Kar

lově. universitě, ale "i ta krátká perioda vnitřního rozkvětu university a bohatý 

duševní život, který se z ní rozšířil po českém národě, dokazují, že založení uni
versity nestalo se. marně" (K. Krofta). 

Karlova universita živořila i v klidnějším století šestnáctém. Ferdinand I. nejen 

ji ochuzoval, nýbrž povolal do Prahy jesuity, aby jí byli katolickou konku

rencí. Tak vznikla kolej Klementinská, která stále více Karlovu universitu zatla

čovala do pozadí. Pokusy o její reformu měly malý výsledek, třeba po českém po

vstání jesuité byli z jesuitské koleje vypovězeni. Po porážce českých stavů roku 

1620 vrátili se jesuité na novou kolej. Na Karlově universitě zbyli nakonec jen 

čtyři profesoři. Dne 5. hřezna r. 1622 odevzdána byla Karlova universita jesui
tůru. V říjnu r. 1622 vyhnáni ze všech škol učitelé a kněží augšpurského vyznání. 

Karlova universita byla r. 1638 jesuitům zase odňata, takže jim zhylapouze Aka

demie klementinská, 1'. 1653 odňaty jim i zbylé obě fakulty klementinské, což 

provedeno 4. hřezna r. 1654. Na Karlo-Ferdinandově universitě takto vzniklé 

vládl přesto duch přísně katolický. V jejím latinském nátěru se ztratil český duch. 
Nehylo v ní žádné ideje vědecké ani národní. 

Mezitím byla donucena nekatolická česká inteligence při bezohledné protirefor

maci opustiti Čechy. Za hranice musel se uchýliti také velký český pedagog Jan 

Ámos Komenský, který ani v cizině nezapomínal na svou velkou ideu reformovati 

a znovuzříditi české školství. Nehylo mu však dopřáno, aby pro svůj národ ve své 

vlasti mohl pracovati a reformní své myšlenky uskutečniti. Když naděje na ná

vrat do vlasti stále klesala, počal Komenský sníti o světovém míru, který by český 

národ osvohodil, a tyto myšlenky spojoval s ideami všeohecného vzdělání, vševědy 
a světové Akademie křesťanské. 

Komenského touhy se nesly k ~omu, aby si veškeré lidstvo osvojilo obecnou 

vzdělanost křesťanskou nejen za tou příčinou, ahy pravé poznání v lidstvu stouplo, 

nýhrž také, aby se mravně povzneslo. Vyhádaná pravda měla se státi obecným 

majetkem, všem měla býti též ukázána cesta, jak pravdu nalézti. Vzdělávání a 

poznávání mělo se díti autopsií, svohodným samozřením, nikoli autoritou. "Vě

děti něco skrze cizí rozum není věděti, než věřiti. H Ovšem Komenský stál ne

ochvějně na základě Písma. Bůh, mluvící Písmem, je Komenskému jedinou pří

pustnou autoritou. Těší se, "jaké světlo hude, až dovedeme celé světlo snésti 

v harmonii s přírodou, přírodu pak správně symbolisovati skrze Písmo". 

Takové názory vedly Komenského k idei pansofie, vševědy, která měla hýti ne

jenom a ani ne tak souborem vědění, jako hlavně všeobecným návodem, meto

dikou k poznání. Komenský hyl I'. 1641 povolán do Anglie, kdež měl dáti radu, 

jak uskutečniti myšlenku Bacona Verulamskéhó, zříditi totiž výzkumnou Aka

demii, "koUegium ohecné, o zrůst nauk jedině pečující". Politické "nepokoje zne

možnily provedení, když již se zdálo, že je věc hotová. Ve svém spisku "Via lucis" 

rozvedl Komenský své myšlenky podrobněji. Radí sepsati knihy vševědné, zří

diti všude věcné školy a založiti vědecké koUegium. Měl býti vymyšlen umělý 

jazyk, aby se staly poklady pansofie všem národům přístupnými. Členové kolegia 

měli bdíti jako na stráži nad spásou pokolení lidského, všecky možné cesty, způ

soby a příčiny vyhledávati, jak dělati, aby všecko prospělo všem, jak rozšiřovati 

nálezy, jak rozšířené zachovati neporušené". V listě daném dne 13. dubna 1'. 1668, 

jejž předeslal své "Cestě světla'" utěšuje se, že hy zřízením pansofického kolegia 

mohly se na svět vrátiti "světlo, míl' a spása, aby ukázal se onen od věků doufaný 
věk osvícený, usmířený, náhožný". 

Komenský ovšem doufal, že zřízením světové Akademie křesťanské také český 

národ by hyl osvohozen a na jeho blaho a vzdělání především pomýšlel. Svou Di· 

daktiku připsal "Národu českému a všechněm přednost a správu v něm držícím." 

V předmluvě k stěžuje si na úpadek lidstva a vyslovuje přesvědčení, že "jiné 
cesty k napra~ení zašlostí našich není, jediné mládeže dobré vedení." U mládeže 

musí býti začato. "Nebo strom, jak roste, tak stojí, buď přímě, buď křivě, na výš 

vystřelený nebo na šíř rozložený; přestrojovati ho, pominul-lis čeho, dokud mla

distvý byl, již pozdě, již darmo!" Svou didaktikou chce pomoci rodičům, učitelům, 

dětem (aby bez nes,nadnosti, bez tesknosti, bez práce, bez tlučení, jako skrze hru 

a kratochvíli vedeni byli až k vrchům umění a moudrosti), obcím, církvi a konečně 

národu. "Národu celému poslouží se a napomůže Bůh dá k tomu, aby skrze po-
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vstávání i mezi námi velikých a vysoce osvícených mužů více mezi národy váž

nosti a vzácnosti měl, poněvadž zřejmé jest, že pro ten nedostatek posavad ne

jedněm jsme v pohrdání a útržce hyli. Tuto tedy, když všecka mládež naše v li
terní umění zavazována hude, a každý stupně své před sehou, kam dále a výše jíti 

má a můž, uhlédá, není možné, ahy z tolika tisíců každoročně v školách se hrou

sejících neměl jich dohrý díl k vyšším školám přicházeti, a odtud, jak komu Bůh 

dá, výše a výše vtipem zdárným vystupovati, a nejen národ náš, ale i jiné světlem 
moudrosti osvěcovati moci hudou." Komenský připojil ke své Didaktice krátké 

navržení o obnovení škol v království českém, v němž navrhuje: "Aby všecka 

v národu našem mládež, bohatá i chudá obojího pohlaví, beze vší výminky, ne

toliko čísti a psáti učena hyla, ale také známosti všelikých božských i lidských 

věcí, cokoli jmenovitě člověku k přítomnému i budoucímu životu napomáhá!" 

Rozvrhuje dále učení na školy mateřské, obecné, latinské a Akademii (universitu) 

s theologií, lékařstvím, právy a filosofií. Její absolventi měli hy dva roky cestovati, 
takže by jejich vzdělání do léta 24. neho 25. bylo skončeno. 

Komenskému nebylo však dopřáno vrátiti se do vlasti a pracovati na organisaci 

školství, vzdělání národ,p a pěstování věd v ní. Cizí státy těžily z jeho myšlenek, 

ač ovšem třeba doznati, že ve střední Evropě po třicetileté válce úpadek školství 

a kultury hyl všeobecný. Karlova universita pozvolna byla poněmčována, ač 
úředním jejím jazykem zůstávala latina a čeština nikdy z ní nevymizela docela. 

Ke konci století XVII. hyl stav pražské university uhohý. Přednášky profesorů 
byly většinou ledabylé, na lékařské fakultě podle zprávy superintendenta BireHiho 

konaly se za 22 roky pouze tři pitvy. Pokusy vlády o reformy zůstávaly bezvý
slednými až do panování Marie Terezie. Cís. reskriptem z r. 1752 reformována uni

versitní organisace, stanoven studijní řád a systemisovány stolice. Další reformy 

zavedeny císařem Josefem II. r. 1784. Přednášky se měly konati v jazyce němec
kém, až na utrakvistickou pastorálku a porodnictví. Ale již r. 1791 byla zřízena 
profesura českého jazyka. Pražská universita nebyla tudíž nikdy čistě německou. 
Národní ohrození české především hoj ovalo za možnost, ahy se Češi mohli ve 

svém jazyku vzdělávati, a to nejen tím, že hy měli potřehné české knihy, nýhrž 

také české školy. Tento hoj za možnost vzdělání v českém jazyku a za českou lite

raturu hyl velice těžký. Nejen pro hluhoký úpadek národní po bitvě hělohorské, 
~ýh~ž také pro stoupající odpor Němců, kteří se nechtěli hez odporu vzdáti výhod, 
Jlchz od obnoveného zřízení zemského až do germanisačních snah cís. Josefa II. 

získali. Dohře to charakterisoval při oslavě desítileté činnosti německé spol. pro 

něm. vědu, umění a literaturu (1891-1900) sv. p. Wieser: "Nepatrné hylo, co 
zůstalo ze staré vzdělanosti země po houřích války třicetileté z běd válečných 

i pozdějších. V on~ch zlých časech sutinami vyplněn jest český proud vzdělanosti 
docela. Ležel tu vyschlý, pískem vyplněn, co ze vzdělanosti zhylo, teklo v úzkém 

německém žlehu. Ohrat nastal, jakmile moderní demokratické hnutí vzdělanosti 

do země vstup si otevřelo. Jako průtrž mračen to přišlo, vyhloubilo to řečiště ně
mecké a vyplnilo i rameno slovanské, v němž nyní též širokým proudem se vaH. 

Český lid vykonal veliký kus práce, jemuž nikdo uznání upříti nemůže. Lid ten 

vykonal práci tu za překážek nikoli nepatrných; avšak i veliké výhody se mu do

stalo. Mnohé oblasti, které ztracenými býti se zdály, lidu tomu připadly, netušená 

řada uchvacujících výsledků, které v pravdě byly vymoženostni, působily jako 

nové oblasti vydobyté. To vše zvyšovalo důvěru v sehe. Talenty lidu českého 
dříve mizely v proudu vzdělanosti německé i zvyšovaly čilý život v něm. Ty se 

nyní vrátily plnými vesly do národního svého proudu, rychle zde plnily řady svých, 

zůstavujíce mezery tam na straně německé." 
O vztahu mezi politickým hojem Čechů s Němci a kulturním životem řekl ten

kráte sv. p. Wieser: "Nám uloženy jsou zvláštní povinnosti politickým bojem 
Němců v Čechách. Politický boj zde v zemi je s kulturními snahami ohou národ

ností v nejtěsnějším spojení. Řeč česká, kdysi vládnoucí, ztratila svou váhu mezi 

vzdělanci a ve správě země i klesla na řeč lidu v slovanské části země. Lidé tam 
venku ní mluvili, doma při panské tabuli, v panském domě mluveno německy. 
Pakliže se dnes bojuje o řeč v domě panském a tím o vládu ve školství, bojuje-li se 
o řeč správy a tím o moc v ní, je to následek hnutí, které započalo probuzením 

jazyka českého. Slovník a gramatika hyly prvními zbraněmi češství a jako du

chovní zbraně v tomto boji hyly první, jichž použito, tak doufáme my (t. j. Němci) 
_ v zájmu vlasti své, že i ony to hudou, které konečně nad výsledkem rozhodnou 

a každému národu místo ve státu vytknou. Z toho důvodu musí každý národ co 

nejsilněji tyto zbraně vzdělávati." 
Tento národnostní hoj pohlcoval většinu našich sil a zatlačoval do pozadí mnohé 

jiné veřejné otázky. Víra v úspěch kulturních zbraní stala se však obecným ma

jetkem českých - a na Slovensku slovenských pracovníků. Fr. Palacký vyjádřil 
ji slovy: "A když všichni naši vlastenci úpřímně a s pravou vzdělaností bojovati 

budou, pak nemám strachu o národ náš. Ten se udrží sám, dokud bude chtít, a 

více, než jeho nepřátelé si přejou. A ahy všichni synové pracovali ve prospěch 
vlasti rozšiřováním vědy a osvěty, to dejž Bůh." 
Po Napoleonských válkách ustal poněkud germanisační tlak bezpochyby násled

kem čerstvé paměti na ruskou pomoc, které se Rakousku dostalo. Ozývá se slo

vanství. Připomenouti možno nadšenou apostrofu Slovanů J. Sv. Preslem a ovšem 

zvláště Jana Kollára, který proti germanisaci doporučoval jako nejlepší lék slo

vanskou vzájemnost, opět vzájemnost a opět vzájemnost. Při tom prohlásil: "Já 
nejsem nepřítelem Němců, ale jen nepřítelem německého nepřátelství k Slavja-

nům." 
Roku ~z~ložen~ v ~raze Národn~~ museum .. Ačkoli mělo zprvu proti očeká
vání českých vlastenců jenom r~měpisně vlasteneckÝ, stalo se hěhem doby 

důležitým střediskem české práce kulturní. Právě tak jako počeštění Král. české 
,> 
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společnosti nauk, stalo se to hlavně činností Fr. Palackého. Ale na školách hyla 

čeština stále ještě Popelkou. Roku 1847 někteří čeští šlechtici na sněmu českém přáli 

si rozšíření češtiny na gymnasiích. Zdálo se, že rok 1848 splní naděje české, a to 

i na Moravě. Na t. zv. selském sněmu moravském r. 1848 usneseno zříditi na místě 

stavovské Akademie, přenesené r. 1845 z Olomouce do Brna, techiIiku, na níž se 

mělo vyučovati ohěma~kýmija~. Události v Praze i v trioměříii slihovaly ,-
rovnoprávnost českého a německého národa, ale záhy zavedený ahsolutismus 

s tuhou germanisací zničil všechna očekávání. 

Počátek ústavního života r. 1860 znova podnítil české snahy o právo na vzdělání 

a národní práci kulturní. V té dohě fysiolog Jan Ev. Purkyně v tradici Komen~ 

ského navrhoval zřízení národní Akademie, která hy soustřeďovala nejlepší osohy 

národa nejen k práci kulturní, nýhrž i politické. Akademie měla se státi akademic

kým suverenním státem. Tak se mělo také dít~ v jiných národech a národní Aka

demie měly zříditi ze svých delegátů nadnárodní rozhodčí soud a jakousi Společ

nost národů k zahezpečenÍ míru. "Nastane potřeha zříditi, z vlastní vůle národů -

mezinárodní výhor, jenž všeliké záležitosti národů a jich vzájemné poměry zkou

mati a morálním svým vlivem říditi hude, hez új my svohody národů jednotlivých. " 

Purkyně za východiště Akademie považoval Národní museum. Uvažovalo tom, 

jak rozřešiti otázku našich Němců a vyslovil se proti zřízení dvou samostatných 

Akademií, nehoť hy to dávalo příčinu k stoupajícímu odcizení. "Tedy v základ
ních stanovách musí o to pečováno hýti, ahy jazyky nás více nerozdvojovaly, 

nýbrž jednotily. Každý skutečný činný úd, jenž požívá platu akademického, budiž 

v ohou jazycích zemských hezvýminečně, mluvou i písmem vzdělán, a hudiž 

známo jeho smýšlení upřímně vlastenecké. - Čechovi slovanskému hude tu dráha 

otevřena státi se výtečníkem v rodině národů slovanských, neméně Čecho-Němci 
v ohoru germánských, sláva pak společná připadne vlasti a nerozlučitelnému ná

rodu Českému, úspěchy a pokroky na vědách veškerému lidstvu." Purkyně podal 

také nárys organisace veškerého našeho školství. Od mládí snil o založení jakési 

školy přírodovědecké, kdež hy již ve věku dětském hyla založena virtuosita vy

hraných žáků. Měla to hýti "škola geniů". Chtěl se sám pokusiti o výchovu ně

kolika vyhraných chlapců methodou Pestalozziho, názorně a prakticky. Z ideí 

Purkyňových se za jeho života neuskutečnilo nic. Svohody národa, Společnosti 

národů hylo dosaženo způsohem docela jiným. 

N a českém sněmu podal r. 1863 J. Wenzig návrh na provedení rovného práva ohou 

zemských jazyků na školách ohecných a středních. "Nehylo do té chvíle žádných 

gymnasií úplně českých, nýbrž vedle gymnasií německých hyla gymnasia tak 

zvaná utrakvistická, při nichž však se s češtinou nakládalo po otčímsku, neboť jen 

dva předIn:ěty, jazyk český a náhoženstvÍ, vykládaly se jazyke~ mateřským a vše 

ostatní po německu" (J. V. Jahn). 
Teprve r. 1866 potvroil císař zákon o rovnoprávnosti českého a německého jazyka 

na školách obecných a středních. Vídeňská žurnalistika hrozila pomstou němec

kého národa a hlásala, že nyní je otevřena hrána k pováclavení (Verwenzeln) Čech. 
Mezitím byl také organisován hoj za rovnoprávnost jazykovou na pražské uni

versitě. Nejvýznamnějším počinem hyla petice podepsaná 700 studujícími vyso

kých školo provedení rovnoprávnosti, kterou dne 28. XI. r. 1865 podal dr. Fr. 

L. Rieger sněmu království Českého. Když dne 22. ledna r. 1866 došlo k prvnímu 

čtení jeho návrhu z 13. ledna téhož roku na zavedení rovnoprávnosti na universitě, 
odůvodnil svůj návrh skvělou fečí, ve které mimo jiné pravil, že universita má 

dvojí účel: předně státní, ahy vzdělávala muže, kteří se chtějí věnovati veřejné 
služhě a státi se tak říkaje opatrovníky ethických zájmů ohyvatelstva. Za druhé 

účel vědecký. "Věda má sama o sohě cenu ahsolutnÍ a cenu vědeckou. Ministr 
Schmerling pověděl v oběžníku svém: Věda jest moc. Toť zajisté pravda, ano, 

věda jest ještě více než mocí. povídám, věda je též důstojností mravní a so

ciální j ak národů, tak i jednotlivců, věda jest jejich postupem k humanitě, věda jest 

ctí a slávou i jednotlivců a věda jest konečně též blahobyt a chléh národů. 
tomu tak a jsou-li to pokladové vznešení, ba neocenitelní, kterak můžeme uznati 

za spravedlivé, ahy všichni tito pokladové hyli dáváni plnýma rukama jen jedi

nému národu a druhý aby z nich hyl vyloučen? O tom nemáme žádné pochyhnosti, 

že jakkoli se může vysloviti a ochotně přiznati zásada rovnoprávnosti ve theorii, 

že se přece rovného práva nikdy nedoděláme v praxi, jestli synové našeho národa 

nebudou se rovnati ve vědě a vzdělanosti a to ve vzdělanosti vlastní, samorostlé, 

národní, synům národa německého. Náš národ více než který jiný ze své zkuše

nosti seznal, jak veliké to neštěstí pro národ, když jest vyloučen ze svatyně vědy." 
Zmíniv se o hrozných následcích třicetileté války, pokračoval: "Všechny ty 

proudy krve a ty haldy mrtvol a všeliké to neštěstí, jež tehdáž potkalo národ náš, 

hy se bylo mohlo napraviti hěhem času. Ale to, že páleny hyly naše knihy po ti

sících a naše vzdělanost hyla zahubena násilím, to se nedalo napraviti až do dneš

ního dne, a ještě posud trpíme a stenáme pod následky tohoto neštěstí. Nechci 

připomínati těc.hto smutných událostí snad k vůli roztrpčení mysli, ale také sou

dím, že můžeme žádati, že jest již čas, aby kletha tato konečně vzata byla 8 národa 

našeho, aby konečně spadla pouta, kteráž naň tehdy hyla položena. Tenkráte za

vázali národu našemu oči, aby neviděl, zacpali mu ústa, ahy nemohl mluviti, svá
zali ho a mrštili jím, abych tak řekl, do kouta nevědomosti, ahy byl zapomenut. 

Tento stav musí jednou přestati! Toto privilegium odiosum, jež uvaleno na národ 

náš, že totiž má vyloučen býti od vědy, musí přestati, a českému národu se musí 

v tom ohledu dáti plné právo." 
"Věda jest pro každý národ jako světlo života, které jej zachovává a živí. Jako 

květina každá, kteráž jest zbavena slunce, vadne, krňaví a hyne, tak též národ, 

kterýž nemá slunce vědy vlastní, slábne, sprosťačí a hyne. My jsme to zkusili na 

svém národě. My ještě pamatujeme z našich mladých let, kterak Čech hyl vylou-
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čen ode všeho vzdělání, kterak všechny školy až do nejnižších byly německé, takže 

každý Čech, nenaučil-li se, jazyku německému, byl prost vzdělanosti. A tak bylo 

syst~mem tím vypáleno mu na čelo jako znamení nevzdělanosti a sprostoty. _ 

My žádáme o své právo, o svou osvětu. Přejte nám tedy, có nám náleží zákonem 
lidským a zákonem božím." 

Teprve- r. 1871 bylo jmenováno několik českých profesorů pro hlavní obory na 

pražské universitě a teprve r. 1882 rozdělena utrakvistická universita ve dvě, 
českou a německou. Tím dosaženo důležité etapy kulturní naší samostatnosti. 

Opět a opět bylo zdůrazňováno, že "chce-li český národ býti rovnocenným členem 
s ostatními kulturními národy evropskými, musí o vědě (skutečné vědě) i umění 

pracovati a výsledky té své práce s ostatními národy sdíleti" (K. Chodounský). 

Vskutku se na české universitě záhy rozvinul bohatý život vědecký a není pochyby, 
že vědecký život měl také velký vliv na náš život umělecký. 

Vědy přírodní a technické nalezly již dříve útulek na pražské technice, neboť 

brněnská přes usnesení zemského sněmu moravského z 1'.1848 a přes svoje statuty 
se stala úplně německou. 

V Praze došlo k založení inženýrské školy již za cís. Karla VI. v I. 1717-18. 
R. 1806 byla přeměněna v polytechnický ústav. Inženýrskou školu založili sta

vové čeští dekretem ze dne 9. listopadu 1717, otevření bylo vyhlášeno 7. ledna 1718. 
Fr. ryt. Gerstner ve schůzi dvorské studijní komise ve Vídni dovozoval již koncem 

XVIII. století, že anglický průmysl založený na vynálezech z chemie a mechaniky 

dostoupil takové výše, že hrozí úplně vytlačiti kontinentální průmysl ze světových 

tržišť a že třeba k jeho pozdvižení založiti doma technické školy. Ale teprve r. 1802 
byla naděje na částečné uskutečnění návrhu Gerstnerova. Zemský sněm v Praze 

schválil návrh ve schůzi dne 23. srpna r. 1802. Gerstner r. 1903 stanovil ústavu 

úkol, povznésti domácí vlastenecký průmysl vědeckým vyučováním. Nově zalo

ženému ústavu byl dán název "Královské české stavovské technické učiliště 

v Praze". R. 1848 podali posluchači pražské university a techniky císaři Ferdi

nandovi V. žádost, aby bylo každému možné učiněno vzdělati se dokonale v obou 

jazycích zemských, a to ve všech předmětech vyučování vůbec. Tenkráte bylo slí

beno postaviti českou řeč v úplnou rovnost s řečí německou ve všech oborech 

státní správy a veřejného vyučování. Ovšem, že slib nebyl splněn. 

První česká vyšší reálná škola byla otevřena dne 15. října 1849 v Praze na Starém 

městě. Ústavní život r. 1860 v Rakousku zavedený vedl k prohlášení rovnopráv

nosti obou zemských jazyků na všech školách, ovšem zůstalo to na papíře. Tech

nika se však stala utrakvistickou a r. 1868 rozdělen pražský polytechnický ústav 

na český a německý. Usnesení to provedeno v r. 1869, kdy se sešel dne 2. června po 

prvé český sbor profesorský k první své schůzi. R. 1874 usnesl se český sněm oba 

ústavy odevzdati správě státní, což se stalo dne 1. ledna 1875. 

Umění i věda vyžadují klidu a hmotného zabezpečení svých tvůrců. Rakousko 

jenom žebrácky podporovalo české umění, Maďarsko slovenské vůbec ne. Nebyli 

jsme tak hospodářsky silni, aby z našeho středu mohlo vzcházeti dostatečně me

cenášů, kteří by finančně podporovali umění a vědu anebo k tomu účelu zaklá

dali přiměřené fondy. Fondy, které byly založeny, hyly nepatrné. Z podnětu arch. 

Josefa Hlávky založena byla českým sněmem Česká Akademie, jež zahájila svou 

činnost dne 18. května 1891.. Třeba Česká Akademie nevyhovovala všem kultur-, 

ním přáním - což je osud všech Akademií - mělo její založení veliký význam 

jak pro organisaci naší vědecké práce, tak pro podporu její a tvorhy umělecké. 

Všecky české snahy kulturní, předně snaha o zachování mateřského jazyka, dále 

o českou literaturu vědeckou i krásnou, boje o počeštění školství a vyhudování 

samostatného umění, zvláště Národního divadla v Praze a českého divadla v Brně 

(1884), směřovaly ke konečnému cíli znovuzřízení českého samostatného státu 

a jeho doplnění Slovenskem. Skutečně také podstatně přispěly k dosažení samo

statnosti československé. Když přišla rozhodná doba, český národ jednomyslně 

se za tuto ideu postavil. 

Avšak teprve samostatný ČsL stát dal Čechům a Slovákům práva, která jim v kul

turním ohledu patří. Ústava Čsl. státu zrušila výsady pohlaví, rodu a povolání, 

zaručila svohodu projevu mínění v mezích zákona, svobodu učení a badání, ko

nečně svobodu svědomí a vyznání. I zákaz jakéhokoli způsohu odnárodňování. 

Zvláštní zákonná ustanovení pečují o školství národnostních menšin. Ve školství 

snažila se republika, aby bylo pokud možno sjednoceno školství zemí historických 

a Slovenska. Zřízeny četné nové školy národní pro české menšiny, dále pro Slo

váky, Němce a na Podk. Rusi. Tím v celku hyly napraveny křivdy minulosti, 

zvláště na Slovensku, kde uherská vláda od r. 1860 hrutálně potlačovala všechen 

slovenský život kulturní a všecko slovenské školství. Podobně rozmnoženo škol

ství střední, na němž provedeny též různé reformy. Pokud se týče vysokých škol, 

hyla zrušena maďarská universita bratislavská (zal. r. 1912), st. akademie práv

nická v Košicích a evang. právnická akademie v Prešově. Prvním velkým kultur

ním činem Čsl. státu bylo zřízení české university v Brně, 28. ledna 1919, po kteréž 

bylo voláno již záhy po zřízení české university (T. G. Masaryk) pražské, a to 

nejen z důvodů národních, nehoť mnoho českých studentů odcházelo z Moravy 

do Vídně, kde byli germanisováni, nýbrž i z důvodů spravedlnosti a možnosti vy

datnější vědecké práce. Dalším důvodem byla potřeba soutěže a kontroly. "Uni

versita jedna, jsouc bez kontroly, snadno může vyrůstati směrem jednostranným, 

může zakrňovati; když však přibude universita druhá, nebude toho nebezpečí, 

nýhrž vznikne soutěž ve snaze a práci vědecké, university hudou jedna druhou 

probouzeti, životní síla hude se z jedné do druhé přelévati, budou se doplňovati, 

budou si pomáhati" (J. Gebauer, 1900). Brněnská universita nazvána jménem Ma

sarykovým. V Bratislavě zřízena (27. čce 1919) universita Komenského, v Praze 

evangelická fakulta theologická, v Brně vysoká škola zvěrolékařská a zemědělská. 
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Česká technika v Praze reorganisována a rozšířena o vys. školu obchodní. Vys. 

škola báňská v Příbrami počeštěna. České universitě pražské vráceno jméno "uni

versita Karlova". V Praze zřízena též Svobodná šk.ola nauk politických a Státní 

archivní škola. Také odborné školy rozmnoženy a reorganisovány. Vojenské škol. 

ství upraveno podle potřeb moderní vojenské techniky a v duchu čsl. státu. Podle 

úřední statistiky z 1'.1933/34 měla Čsl. republika 15 škol vysokých, 355 škol střed
ních, 745 škol odborných, 2926 škol pokračovacích a 19.841 národních. Z toho bylo 

německých: 3 školy vysoké, 90 škol středních, 190 škol odborných, 890 škol po

kračovacích a 4428 škol národních. Rozsáhlou sítí škol pečováno také o čsl. škol

ství zahraniční. 

Čsl. stát postaral se také o lidovýchovu. 7. února r. 1919 vydán zákon o kursech 

občanské výchovy, který zbudoval v celém státě pevnou organisaci okresních 

sborů osvětových a místních osvětových komisÍ. Okresní sbory mohou se sdružo

vati v osv. sbory krajské a v zemské svazy. Lidovýchovné organisace se sdružily 

v býv. Osvětovém svazu, jenž nazván Masarykovým ústavem lidovýchovným. 

Zákon o lidovýchově doplněn zákonem o veřejných knihovnách obecních, jakož 

i o pamětních knihách obecních. Také tělesná výchova, o kterou se na školách 

počala poněkud starati rakouská vláda teprve od r. 1894, v Čsl. státě postavena 

na školách na vysoký stupeň a rozšířila se též na školy vysoké. Hlavní význam 

pro tělesnou výchovu mají u nás spolky a organisace tělovýchovné, především ne

politický Sokol. Ostatní jsou většinou přidruženy k organisacím politickým. 

Z vědeckých organisací nově byla zřízena r. 1920 Masarykova Akademie práce, 

jejímž úkolem je organisovati technickou práci k hospodářskému využití schop

ností lidu a přírodního bohatství Čsl. státu, r. 1924 založena Čsl. Akademie ze

mědělská. Úkol obou Akademií není jen technický, nýbrž také kulturní, neboť 

staví techniku na základ vědecké práce. V Bratislavě založena (1926) Šafaříkova 
Učená společnost, v Brně (1923) Moravská Přírodovědecká společnost. Jako ve

řejné ústavy kulturně-hospodářské založeny r. 1922 Ústav slovanský ': orien

tální. Badatelskou práci, hlavně ve stycích zahraničních, soustřeďuje CsI. ná

rodní :rada badatelská, původně na reálné vědy omezená, v r. 1935 též na ducho

vědné rozšířená a vládnoucí výnosem z Masarykova fondu, který je určen k pod

poře vědecké práce i publikační činnosti, zvláště pro mladší generaci vědeckou. 

Německá společnost pro umění a vědy trvá nadále a také pro Maďary byla založena 

podobná společnost. 

Umění nevyžaduje zasahování státu, leda v tom, že stát uměleckým tvůrcům 

umožňuje slušnou existenci a dává jim možnost tvořiti. I v tom ohledu splnil Čsl. 
stát mnoho ze svých povinností, ač stát nemůže na svá bedra vzíti vše, a vyžaduje 

nezbytně součinnosti občanstva. Vedle literatury mělo pro posílení národního 

ducha největší význam české divadlo. Národní divadlo musilo bojovati o svou 

existenci právě tak jako česká universita. Po četných průtazích v prosinci r. 1862 

povoleno zříditi sbor divadelní. Trvalo třicet let, než byla postavena definitivní 

budova Národního divadla a teprve r. 1930 bylo převzato do správy státní. 

Městské divadlo v Brně záhy po převrat"Q. (1919) bylo počeštěno, Bratislavské 

městské divadlo prohlášeno slovenským Národním. Ale také jiná divadla jsou 

státem podle finančních možností podporována, ač ovšem hospodářské obtíže na 

všechny zle doléhají. 

Tvůrčí činnost kulturní je vázána na vynikající jednotlivce. Takové jednotlivce 

žádný národ nemůže podle své libosti vyvolávati k životu, ani počet jejich zvyšo

vati. Přicházejí nevoláni a nečekáni v neurčitých obdobích. V národu ovšem mu

sely býti rozptýleny dědičné vlohy, které se šťastnou konstelací setkávají v někte

rých jedincích a vytvářejí soubor jejich tvůrčích schopností. Chce-li národ přispěti 

k pokroku lidské vzdělanosti - a to je povinností každého vzdělaného národa, -

musí z něho vycházeti vynikající, geniální jedinci. Nemůže je ovšem produkovati 

podle své libosti. Jedno však je možno: Obj eví..;,li se geniální jedinec, nesmí ho'národ 

nechat utonouti v nedostatku, ve všedních pracích a starostech. Musí mu dát mož

nost vývoj e a svobodné tvůrčí práce. V tom směru nej sou ještě splněny touhy Jana 

Ev. Purkyně, aby byly zřízeny školy geniů.Náš stát podporuje slušným nákladem 

sociálně slabé studenty, ale chybí ještě pronikavý zřetel výběrový. 

U mění, které by se vyznačovalo osobitým rázem národním, nemůže býti umělé 

vydupáno ani vynuceno, nemá-li se státi řemeslem a manýrou. Osobitý národní ráz 

v umění může se projeviti pouze v neúmyslné tvůrčí činnosti jednotlivců, kteří 

ani jinak tvořiti nedovedou. Při tom však se nemůže umění uzavírati světovým 

proudům, a tak se zdá, že bude umění zevním rázem stále více zmezinárodňováno. 

Ale pokud jsou v nás a v Slovácích osobité národní vlohy, budou se projevovati 

i v umění, které s mezinárodními proudy bude úzce spojeno. 

Příliš dlouho jsme byli národem chudým a porobeným. Příliš mnoho musíme nyní 

v kulturní činnosti doháněti, abychom nahradili, co jsme zameškali. Podporou 

našich kulturních snah může Čsl. stát vykonati mnoho pro národ i pro lidstvo. Je 

to jeho povinnoi?tí, aby odevzdával lidské vzdělanosti svůj přínos. Pracuje-li naše 

kulturní politika k nejširšímu vzdělání, nesmí zapomínati, že je její povinností, 

aby nedala zaniknouti v prostřednosti nadprůměrně nadaným lidem. Musí pečo

vati o výchovu kulturních vůdců národa. Těchto vůdců je třeba k tomu, aby stát 

a národ přispíval tvůrčí jejich činností k rozhojnění statků všelidské kultury. Jen 

tak hude zabezpečeno, že nebudeme čerpati jenom z cizí práce, nýbrž že sami jejímu 

pokroku budeme přispívati. Budeme nejen dlužníky všelidské kultury, nýbrž také 

jejími věřiteli. 

Kulturní idea Československého státu má své předchůdce v kulturní idei státu 

českého. Jeví se před tisíci lety ve snaze vyrovnati se vzdělaností svým sousedům, 

ne-li je předstihnouti. V dalším vývoji přecháZÍ v úsilí Karla IV. učiniti Prahu a 

český stát centrem kultury Střední Evropy. Tato mezinárodní idea zásahem Hu-

32 497 



498 

sovým, z něhož vzešel dekret kutnohorský krále Václava IV., je vrácena stano

visku národnímu, že totiž na Karlově vysokém učení primát náJeží českému ná

rodu a jeho duševním snahám. Husitská doba je vyplněna zájmy náboženskými, 

mravními a sociálními. V XVI. století jeví se v českém státě:veliká činnost receptivní 

zpracováním cizích děl, hlavně naučných, a napodobením poesie klasické, za stá

lých zřejmých nebo utajených rozporů náboženských, jež vyvrcholují českým po

vstáním. Jeho porážka má za následek ohromný úpadek kulturní na území čes

kého státu. Snahy českého obrození směřují především k udržení jazyka, k roz

voji novočeské literatury a umění všech oborů, k vniknutí českého jazyka do škol 

od národních až k vysokým a vrcholí v rozdělení utrakvistické university pražské 

v českou a německou. Čtyřicet dva roky od zřízení české university až ke světové 
válce znamenají bohaté vybudování českého školství a nebývalý rozvoj českého 

umění a vědy, rozšíření vzdělanosti v lidu a zes,ílení snahy o samostatný český 

stát, zatím co na Slovensku maďarský útisk stále stoupá, potlačuje slovenské 

školství i kulturní snahy a omezuje možnost vzdělání maje jediný cíl, totiž úplně 

pomaďařiti Slováky. 

Československý stát dobudovává školství v historických zemích a organisuje 

školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi od škol národních až k universitě. 

Zákony pečuje o lidové vzdělání a vědeckou práci theoretickou i užitou. Aspoň 

části sociálně slabých sociální péče o studentstvo dosáhnouti i nejvyššího 

vzdělání. Není ovšem racionálního výběru podle vynikajících schopností a podle na

dání. Státní ceny pro umění podněcují k intensivní činnosti. Kulturní ideou Čsl. 
státu je dáti každému možnost vzdělání v jeho mateřském jazyku a podporovati 

podle daných možností svobodný rozvoj věd a umění. 
B.NĚMEC 

Národní rada československá 

Obnovou státní samostatností dostalo se československému národu plného roz

voje, svobody a rovnosti mezi národy. Náš stát, ačkoli vznikl jedině prací a obětmi 
národa československého, bez účasti a namnoze proti vůli ostatních národních slo

žek, usazených na jeho území. - kterýžto způsob jeho vzniku dává mu i historicky 

poslání státu národního - zahrnul do svých hranic z vůle přírody a dějin pOm 
měrně dosti značné národnostní menšinv. Československá republika, při svém de-. 
teli k potřebám státního celku a tím i k jinonárodním menšinául nemůže sledovati 

hezprostředně a výhradně jen zájmy československého národa, jehož stavovské a 

třídní otázky zaměstnávají především naše vedoucí politiky.N áš politický a stra

nický život je dnes roztříštěnějšÍ, nežli byl před světovou válkou. Proto je třeba, 
aby československý národ, který je zakladatelem osvobození státu a jeho ideovou 

i programovou podstatou, měl neutrální půdu pro řešení důležitých úkolů a pro

blémů, týkajících se jeho národního života; je třeba činitele, který by pečoval 
o zájmy národní hez výhrady a bez zřetele k jakýmkoliv interesům stranicko

politickým a byl vyjadřovatelem vůle i cítění všech složek národa jen s hlediska 

celkového prospěchu. 
K těmto úkolům je povolána Národní rada československá jako naše nejvyšší ná-

rodní instituce. Byla založena na počátku tohoto století v době našeho politického 

rozkolu a nesnází, kdy organismus státu byl v rukou cizích a vídeňský nápor na 

nás nabýval velmi ostrých forem. Národ sám tehdy vycítil, že nezbytně potřebuje 
nestranného a nadstranického prostředí, kde by se všechny jeho politické složky 

mohly dohodnouti na společném postupu. Tak Národní rada česká věrně plnila 

sobě svěřené úkoly v péči o provedení státoprávního programu, pro úplnou poli

tickou aj azykovou rovnoprávnost utlačovaného českého národa, jakož i o národní, 

politické, hospodářské, kulturní, sociální a mravní jeho povznesení. Od svéhovzni
ku snažila se všemožně, aby byla skutečným a živým svědomím národa a jeho 

korektivem ve smyslu určení presidentem republiky T. G. Masarykem, tehdy jejím 

činným, nyní čestným členem. Také skutečnost, že Masaryk jako vůdce zahranič-
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ního odboje soustředil všecky akce pro osvobození našeho státu v zahraniční Ná

rodní radě a že první vláda republiky nesla toto jméno, jsou významným oceněním 

jejího poslání a činnosti. 

Ve jménech předsedů dra Em. Engla, dra Jos. Herolda, prof. dra J. Čelakovského, 
dra J. Podlipného, posl. Ad. Prokůpk~ a posléze prof. dra Boh. Němce spočívá její 

mravní čistota, jistota v programu i úspěch v národní práci. Byly to ideály č,s. 

národa a tradice našeho národního života, které jí tvořily program, stanovily směr 

činnosti a u~čovaly cíle. Prospěch celku byl jí vždy nejvyšším zákonem a proto 

i dnes - jak praví základní řády Národní rady - jako vrcholná instituce svépo

mocná ve věcech národních pečuje o soustavnou společnou práci pro zájmy česko

slovenského národa doma i za hranicemi Československé republiky. V tom byla a 

jest její síla, i když někdy nebyla dosti dobře chápána naší nejširší veřejností při 

svých důležitých, často velmi důvěrných úkolech, s nimiž nemůže býti veřejnost 

seznamována, a to pohříchu ani jinak spolehlivě informovaným naším tiskem .. 

Značně des orientovaný politický život vede ji k důsledné péči o udržení historic~ 

kých a nezadatelných práv našeho národa, který pro své osvobození a jediný také 

pro položení základů obnoveného státu jako státu národního cílevědomě pracoval 

a musí nadále pracovati. Instituce Národní rady, opírající své původní působiště 

na historické země koruny české - ale to pouze formálně - rozšířila je po státním 

osvobození programově i organisačně na zemi Slovenskou a Karpatoruskou a stala 

se tak celostátní Národní radou, při čemž ovšem nikdy se neodcizila tradičním 

spolupracím se slovanskými větvemi a národy ostatními. Její odhočky v Brně, 

Opavě, Bratislavě, Užhorodě a posléze při nynějších neutěšenýchpolitických po

měrech na našem Těšínsku také prozatímní sekretariát těšínské sekce NRČ., za

ručují stálou spolupráci pražského ústředí s naším venkovem, zvláště s pohrani

čím. Národní rada čsl. neustrnula ve starých formách a přizpůsobovala svou orga

nisaci požadavkům doby. Proto roku 1933 hyly pozměněny její základní řády a 

nově vyjádřeny úkoly, takže zkoumá odborně významné časové zjevy a otázky

právní, kulturní, hospodářské, politické, sociální a mravní - v jejich vztahu k ná

rodnímu životu, zaujímá k nim podle potřeby stanovisko a činí opatření, jichž 

vyžaduje národní zájem; udržuje styk se závažnými složkami našeho národního 

života doma i v cizině a podporuje jejich působnost; seznamuje cizinu s naším 

národním životem a navazuje účelné styky s národními institucemi jiných národů; 

přitom má na paměti zejména potřebu vzájemnosti a spolupráce národů slovan

ských; dhá národní cti a kázně a pronáší soud o provinění proti nim; zprav~je 

veřejnost o své činnosti a zájmech na důvěrných i veřejných schůzích a vydáváním 

měsíčníku "Národní Rada", dříve "Čechoslovák" a "Naše zahraničí". 
Poněvadž Národní rada nemá vlastní exekutivy, je třeba, aby jí hylo k provedení 

těéhto mnohdy velmi nesnadných úkolů směrodatnými činiteli politickými a 

ostatními poskytnuto té váhy a důležitosti, jaké z potřehy národní kázně musí 

míti. Loyální spolupráce nepolitiků s politiky jest nejenom žádoucí, ale v našem 

životě nezbytností. A tak základem Národní rady československé jsou jednak zá

stupci čs. stran politických, které mají kladný poměr k státu a k jeho republi

kánsko-demokratické ústavě, mají zastoupení v Národním shromáždění a přihlá
sily se k součinnosti v Národní radě čs., dále zástupcové velkých národních insti

tucí a korporací nepolitických, vysokého školství, samosprávy, vědeckých a uče
ných společností, národních jednot a tělovýchovných spolků, a konečně též osvěd
čení národní pracovníci a osohnosti, požívající ohecné úcty a mající veřejné zá

sluhy v našem životě národním, politickém, kulturním a národohospodářském. 
Činnost Národní rady souvisí hezprostředně se všemi vnitřními potřebami našeho 

státu. V první řadě půsohí v důležitých otázkách k dorozumění o národním pro

gramu mezi českými stranami politickými, vládními a dočasně oposičními; pomáhá 

zajišťovati stát proti rozvratnické práci německé, mad'arské a v poslední dohě 
i polské iredenty; zahezpečovati naše hranice; napomáhati všemi demokratickými 

prostředky k znovuzískání dřívějších národních posic, jež za vlády rakousko-uher

ské nám hyly odcizeny; zajišťovati naše české hraničáře, kteří za velmi těžkých 
životních podmínek a při tvrdém německém náporu zápasí o své existevnce. V ohle

du národně politickém všemožně pracuje pro nutné dorozumění mezi Cechy a Slo

váky na podkladě konstruktivního nacionalismu a pro ideové, právní i adminis

trativní splynutí ohou větví československého národa, Snaží se pracovati k doroz

umění mezi mladou a dnešní vládnoucí a vedoucí generací starší. Náš hospodářský 
život přináší s sehou po stránce národní v zemědělství, průmyslu, ohchodu a živno

stech nesčetné úkoly, které zvláště v území jazykově smíšeném musí býti sledo

vány a soustřed'ovány. Palčivá nezaměstnanost mladší generace, důležité úkoly 

sociální i po stránce mravní, věci československého tisku a jeho informace o ná

rodních úkolech, nutnost účinné propagace v době, kdy naše sousední státy na 

svou propagandu vrhají nesmírné prostředky, i správné informace ciziny o nás 

zaměstnávají poradní odhory NRČ. tak jako i školské a osvětové otázky, zvláště 
pak řádného a poměrům vyhovujícího zakládání a umístění národních škol stát

ních v území jazykově smíšeném, škol odborných a živnostenských, sledování 

otázky vysokého a středního školství po stránce národní, posléze pak organisace, 

ochrana a udržení spojení s našimi krajany zahraničními. 
Německý soustředěný nápor ukládá našemu národu nové úkoly: půsohit k sjedno

cenému odporu, ohraně státu a k dalšímu národnímu rozmachu! Národní rada čs. 
snaží se ve svých veřejných projevech k národu i v každodenní své činnosti ztě
lesňovati, tlumočiti a vyrovnávati vůli a potřehy všech stavů i směrů politických, 

kulturních, náboženských a hospodářsko-sociálních. Musí do důsledku plniti své 

úkoly, třebaže jsou často nesnadné. Musí mluviti svému národu mnohdy i bez

ohlednou pravdu. Pracovati všemožně pro hlubší státní a národní uvědomení na

šeho občanstva ve všech stavech a třídách! Působiti k pozdvižení morálky našeho 
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politického a veřejného života! Musí vychovávati k pravé demokracI'I' a ke ' 
, v v sprav-

nemu pomeru naseho vládnoucího národa k menšinovy' m národnostem _ I ' 
". b a e mUSI 

pn tom ezpodmínečně vésti k sebevědomé vládě při přednostnl"'m t '" 
v h ' . pos avem na-
se,. o na~oda v tomto státě, hýti skutečným a hdělým strážcem práce pro národ a 
stat, neunavnou, demokratickou a důslednou ochránkyní J'eho "'a'J'm o M P o h' '. ... "" u. USl puso-

Itl ~~ vladu, ~hy.plnila povždy ve směru národním své úkoly! 

"Pv~ht~a n~~. Jedm~u náplní života, jsou tu ještě jiné, nad jiné důležité složky 
naSI n~rodm cI~n~s.tl. Soustř~diti všechny tyto činitele v národě, soustřediti moc 
mr~v~l, uskutecmtl :0, co mel na mysli náš president svým výrokem o Národní 
rade ceskoslovenské Jako svědomí národa, zdá se nám nezbytny'" m a to t' 'v 
kd " . , lm spIse, 

yz. Jsme ve svém národě i mimo něj odkázáni v prvé řadě a takřka v 'hradně 
samI na sebe," y 

FRANT. BERDYCH 

Idea česl(oslovenského státu a naši 
hraničáři 

Československý stát není stát národnostně jednotný. To je ovšem zjev, který není 

nijak výjimečný: většina států má své jinonárodní menšiny. U nás to vypadá 

podle sčítání lidu z roku 1930 takto: v celé Československé rep~hlice je 9,688.770 
(66·91 %) obyvatelů československé národnosti, 3,231.688 (22·32%) německé, 

81.737 (0-57%) polské, 691.923 (4'78%) maďarské a 549.169 (3;79%) rusínské. Ale 

nepříjemná okolnost, která byla dána našemu státu do vínku, je to, že národnostní 

menšiny jsou usazeny po okrajích, na hranici Československé repuhliky. V Čechách 
a v zemi Moravsko-slezské jsou to Němci, kteří obsadili pohraničí, a zčásti - na 

Těšínsku - i Poláci, na Slovensku jsou to Maďaři. Cizojazyčné ostrůvky a ostrovy 

nemají celkem toho významu, ačkoli někde - německé ostrovy kolem Č. Budějo
vic, štocko-jihlavský a spišský - měly značný vliv na utváření poměrů. 

I v tom pohraničním území mezi Němci a v oh cích Němci zcela ovládaných žila za 

doh Rakousko- Uherska spousta českých - a v Uhrách slovenských - lidí, kteří 

se nám však odnárodňovali valem, tu se poněmčujíce, tu zase podléhajíce po

maďadťování. Proto naše pohraniční kraje hyly od let, kdy se prohudilo vědomí 

národnostní u nás a kdy toto prohuzení počínalo buditi obavy u Němců, opravdo

vým hojištěm, národnostním, kde se dvě - v uhelné pánvi ostravské i tři - národ

nosti střetly v úporném boji o půdu a moc. Naši lidé hyli na mnoha místech národ

nostní menšinou a musili si těžce vyhojovávati práva kulturní. Odtud vznikl 

v našem životě předpřevratovém pojem "menšiny". Práci, která hyla věnována 

jejich záchraně, posílení, upevnění, zrovnoprávnění (nejen podle zákona, ale ve 

skutečnosti), :říkali jsme: práce menšinová. Dnes těmto našim dřívějším menšinám 

:říkáme již "hraničáři" na rozdíl od "menšin" národnostních, jak je mají na mysli 
mírové smlouvy. 

Ohlížíme-li se však po práci menšinové z doh před l'. 1918, shledáváme ji jen v ze

mích českých. Jen zde šlo o souboj česko-německý, čili o pokračování ve starém 
zápase mezi Čechy a Němci. 
Na nynějším Slovensku a Podkarpatské Rusi před válkou této práce menšinové 
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nebylo. Tam jí Maďaři prostě nepřipustili. Všechny nemaďarské národnosti v ze

mích koruny uherské - zejména od dob uzákonění dualismu - byly odsouzeny 

k silentium perpetuum a k rychlejšímu nebo pomalejšímu utonutí v maďarském 

moři. Tedy Slováci i Rusíni, stejně jako Němci v Bratislavě a ve Spiši. *) Pokud se 

před r. 1918 ze zemí českých vůbec pracovalo pro sblížení se Slováky, byla to 

vlastně jen skromná práce po výtce kulturního rázu a neměla nic společného 

s prací, které jsme říkali v zemích českých práce menšinová. I ona měla určité vý

sledky, jichž mohlo býti použito za podklad dalšího kulturního snažení na Sloven

sku, ale s výsledky práce menšinové v zemích koruny České se to nedalo vůbec 

srovnati. Otevřené doznání této skutečnosti neznamená nikterak snižování této 

obtížné práce: víme, že se dělalo co bylo možno za daných poměrů v Uhrách, kde 

vždy "všeslovanství" bylo strašidlem pro Maďary nejhroznějším a nejúčinnějším. 

Však také skoro jediným representantem této práce byla u nás "Československá 
'd "P Je nota v raze,1 spolek, který přečkal i zlé doby válečné a mohl se pak po převra-
tu účinněji zúčastniti práce na výstavbě nového Slovenska. 

V zemích českých všechna tíha odpovědné a obtížné práce menšinové ležela na 

bedrech spolků. Kromě několika drobnějších korporací a sdružení (povětšině 
místního významu) byly to spolky ústřední: v Čechách Ústřední matice šk01ská a 

Národní jednoty po šumavská a severočeská, na Moravě obě Národní jednoty (pro 

sev.-východ v Olomouci, pro jih.-záp. v Brně), ve Slezsku pak jednak Matice 

opavská v Opavě, jednak Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě, a konečně 
i Národní jednota slezská v Praze. Zde šlo tedy - jak viděti i z tohoto výpočtu _ 

o práci věcně i územně rozdělenou a prováděnou podle určitého plánu. I v tom bylo 

ovšem znamenati vývoj: od malých, skromných a nesmělých začátků se postupo

valo ponenáhlu k práci organisované, vedené ve vzájemném dorozumění společ
nou, jednotnou myšlenkou a mající jeden velký cíl, všem pracovníkům společný, 
k práci, jejíž podklad byl již vědecký, 

Věcně se dělila tato práce na dva obory: školský byl jeden, druhý pak organisační, 
hospodářský a sociální. Prvý byl hlavně úkolem Ústřední matice školské, druhý 

pak připadal Národním jednotám, k nimž se později svou prací menšinovou vhod .. 

ně připojila organisace sokolská a podle jejího příkladu i některé jiné (na př. baráč

nická). Ovšem nebylo toto dělení práce výlučné. Jako Národní jednoty zasahovaly 

často do práce v o~oru školskéJ?1 (na pře zřizováním škol mateřských, zvláště ve 

Slezsku), tak zase U střední matice školská nemohla se zcela vyhnouti práci organi
sační a najmě hospodářské i sociální. 

Ovšem práce menšinová - ať v kterémkoli oboru - byla prací pernou a těžkou~ 
Kulturně se sice náš národ za dob rakouských vyrovnával Němcům a předčil Polá .. 

ky., ale zato hospodářsky a sociálně byl mnohem slabší než Němci a leckde do

konce i než Poláci. Z toho vysvitne každému obtížnost práce menšinové. Naši lidé 

byli povětšině hospodářsky a sociálně závislí na Němcích. Byli to malí rolníci a 

chalupníci, horníci, dělníci průmysloví a zemědělští, služky a tovaryši. Němci měli 
naproti tomu ve svých rukách úřady., půdu., továrny a podniky., čili krátce moc. 

A proti této moci musil bojovat český člověk s nasazením všeho. Což tedy divu, že 

mnohdy podlehl v tomto tak těžkém boji ... 
Těžko říci, kdy počal tento veliký kulturně-hospodářský zápas, máme-li na mysli 

jen novou dobu, tedy od probuzení národa našeho k novému životu. Ale v letech 

šedesátých devatenáctého stol. již byl, ač se jevil jen ojediněle a ve formách velmi 

mírných. Češi byli v něm skromni a Němcům se jejich postup nezdál býti ještě 
nijak nebezpečný. Ale cítila se ho potřeba u myslících lidí v českých krajích. Se 

stoupajícím národním uvědomováním víc a víc se poznávalo, že postup musí býti 

organisován, má-li míti naději na úspěch. K jakési jeho organisaci docházelo -

i v oboru školském - v jednotlivých místech, až r. 1880 zřízení německého spolku 

"Schulverein" dalo popud i k založení obranného spolku českého: Ústřední matice 

školské. Lze tedy říci, že k o:rganisované práci menšinové přivedlo Čechy až zalo

žení německého výbojného spolku, tedy chvíle, kdy se Němci dali na výboj 

v národnostním pohraničí a zahájili boj proti Čechům, usedlým v území zněm
čeném a dovolávajícím se tam práv podle zákona. Nebyli to vždy jen "přivandro
valí" Češi, jak se vytýkalo zejména horníkům, z jejichž práce vzkvetl blahobyt 

severočeských krajin uhelných v Podkrušnohoří.V mnoha místech tohoto veli

kého bojiště národnostního, kde se v krátké době rozpoutal tuhý zápas, nevy

mizela nikdy kontinuita mezi původním českým obyvatelstvem, žijícím mezi 

Němci (či Poláky), a mezi Čechy, nově se tam hrnoucími za průmyslovou prací. 

Na př. v takových Litoměřicích, Liběchově a jinde byly v počátcích těchto 
národnostních zápasů zbytky starousedlého českého obyvatelstva, které si mezi 

Němci udržely vědomí své národní příslušnosti a jež noví čeští přistěhovalci 
sílili v boji proti německé nadvládě, přinášejíce z vnitra Čech nové myšlenky, nový 

zápal pro zápas o právo a spravedlnost. Založením Ústřední matice školské -

jako obrany proti výbojným snahám Němců na poli školském - byl sice dán zá

kladní kámen uVědomělé práce menšinové, ale neznamenalo to ještě vše. Musila se 

učinit opatření i v jiných .oborech, nutných pro ochranu našich menšin. A tak došlo 

k založení Národních jednot: pošumavsk~ r. 1884, severočeské r. 1885, Národní 

jednoty v Olomouci r. 1885, Národní jednoty v Brně 1886, Matice osvěty lidové 

ve Slezské Ostravě 1'. 1898. Matice opavská vznikla již 1'. 1877, měla však v počát
cích úkol spíše literární a buditelský na způsob Matice české v Praze. Organisova

ný boj národnostní začal a byl veden s obou stran houževnatě a odhodlaně. V ýho

da při něm byla ovšem vždy na straně Němců: měli v rukou vládu, úřady a hospo

dářskou moc. A proto si s naší strany vyžádal tolik a tak těžkých obětí .. ~ Pro

cházejte dnes krajem našich hraničářů a pozastavíte se nad mnoha jmény němec
kých občanů, znějícími česky a všeHj ak zpitvo.řenými. A kdybyste mohli nahléd

nouti hlouběji, u kolika byste našli, že se jejich děd sem přistěhoval z českého 
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kraje, že hyl Čech, že se do konce života nenaučil řádně německy! I to jsou ohěti, 
jež jsme musili přinésti tomuto hoji - a ohěti nejtěžší, poněvadž znamenaly ztrátu 

celých rodin .•. Byly to ovšem ztráty pochopitelné. Němci měli na své straně vý

hodu ve vlastnictví všech zdrojů existenčních, což jim umožňovalo lepší společen

skou organisaci. Čech, ať již zde usazený či teprve přistěhovalý, musil se přizpŮ.-
sohovati svému okolí. Podléhal mu mnohdy tak dalece, že ztrácel vědomí národ

nostní příslušnosti. Němci věděli o své převaze a dovedli ji výhorně využíti pro 

sehe. Poněmčování se jim dařilo a hylo prováděno úmyslně. Nijak se tím netajili. 

V díle Rauchhergově "Der nationale Besitzstand der Deutschen in Bohmen" jest 

na pře (na str. 18.) asimilační teorie ve prospěch Němců formulována zcela přesně 

a hez výhrad. Nejvíce viny na tomto odnárodňování má ovšem naprostý nedostatek 

českých škol v tomto území. V roce 1914 musilo choditi do německých škol více než 

100.000 dětí české národnosti prostě z té příčiny, že českých škol pro ně nebylo. 

Na Slovensku a Podkarpatské Rusi hyla situace ještě potud tíživější, že tam -

vedle úmyslného ničení posledních zbytků slovenského školství - existoval přímý 

vládní nátlak, aby co možná všechno žactvo chodilo do maďarských škol. Lze říci, 

že kolem r. 1914 více než 300.000 slovenských a podkarpatoruských dětí musilo 

choditi do maďarských lidových škol jen proto, ahy hyly odnárodněny. Kde hy hyl 

dnes maďarský národ, kdyhy nehylo tohoto neustálého oživování krve ... 

V práci menšinové hyly ovšem i úspěchy. Hlavní oporou a zajištěním menšiny 

v cizojazyčném prostředí hyla vždy česká škola. Její zřízení znamenalo aspoň 

částečnou záchranu duší, aspoň částečnou ochranu před poněmčováním či pop ol

šťováním českých dětí. Němci to velmi dohře věděli a proto se zřízení kaž dé české 

škQly hránili všemi prostředky zákonnými i nezákonnými. Mluvíme-li jinde o hoji 

snad jen ohrazně, o českou školu se sváděl vždy skutečný, opravdový hoj, v němž 

hyly - hohužel, vždy jen na české straně - i těžké ztráty. Nejen ztráty existence, 

mnohdy i ztráty životůl Vylíčit tyto úporné zápasy o české školy menšinové hude 

jednou úkolem historie: z takového soustavného vylíčení hude teprve zjevno, co 

všechno musil český člověk prodělat a přetrpět, ahy si doma, ve své vlasti, dohyl 

a uhájil samozřejmé právo: možnost základní školní výchovy svých dětí v jazyce 

mateřském. 

Tam, kde se dvě národnosti stýkaly, kde územní država jedné přecházela do územ

ní državy druhé - tedy na národnostní hranici - hývaly hoje nejtěžší, poněvadž 

tam škola jedné neh druhé národnosti znamenala v hudoucnu možnou ztrátu či 

dohytí celé ohce. A kruté hyly i zápasy školské uvnitř území ohydleného převážně 

Němci (území zněmčené, nazývané Němci "uzavřeným", "geschlossenes Sprach
gehiet") či Poláky. Poláci se do tohoto hoje s námi dostali později než Němci, ale 

není hez zajímavosti, že bojovali stejnými skoro prostředky a stejně úporně, jako 

Němci. Proti nám tO'dovedli - zato proti Němcům hyli nápadně ústupní a skrom

ní - už tenkráte. 

Ohrana proti Čechům - ať u Němců či Poláků - se vztahovala i na školy matiční, 
které zakládala a sama vydržovala Ú. M. Š .• takže z nich obci nevznikla nej
menší vydání, i proti školám veřejným. Ohtíže, jež byly činěny při nájmu a adap

taéích hudov pro školy matiční, proskripce rodičů, již děti své dali zapsati do ma
tiční školy (ač Ú. M. Š. přijímala do svých škol jen děti české), zapečeť ování míst

ností školních z malicherných "důvodů" stavehních, trápení matičních učitelů 
a pod. _ to hyly obvyklé prostředky, jimiž se Němci hránívali a při nichž n~chá
zeli ochotnou podporu německých novin, obyčejně pak i blahovolnou netecnost 

c. k. úřadů. 
A v hoji o veřejnou školu (t. zv. menšinovou), který se mnohdy protahoval mi de-

setiletí, vydržel z českých rodičů jen ten, kdo měl nervy ze železa. Pronásledování 

se stupňovalo, noviny vyzývaly zaI!lěstnavatele a majitele domů, aby. české ~od~č~ 
vypovídali, rozhazovaly se protičeské letáky, štvalo se osohn~, .hylI ohrozvova~ 
jednotlivci (zvláště vůdcové), rodiny české vyhazovány na uhCI hromadne (~e. 
hánky, Ervěnice aj.), úřady k tomu všemu mlčely a když pak měly rozhodovatI
českou žádost za zřízení školy přímo sahotovaly. Byla to křížová cesta, kterou mu

sili prodělati žadatelé za českou veřejnou školu menšinovou, cesta, je~ b-:la je~tě 
zvláště těžká, když pak (asi od r. 1905) přijímal zastupování obcí a místmch skolmch 
rad v řízení úředním přímo německý Schulverein z Vídně svými kočovnými učiteli. 
Od té dohy hyl výslech rodičů (jež pak zase zastupoval někdo z Ú. M. Š., býval to 

s počátku nynější kancléř presidenta republiky dr. Přemysl Šámal) skutečným 
týráním českých lidí. A úřad jim málokdy poskytl ochrany. 
Není to ohvinění, v~até jen ze vzduchu. Uvádíme zcela nezúčastněného svědka, 
spisovatele Ant. Klášterského, který v letech 1890-1894 hyl konceptním úřední
kem zemské školní rady v Praze. Ve svých "Vzpomínkách a portretech" (1934) na 

str. 128-129 praví: "V čele německé sekce zemské školní rady stál tehdy dr. 
Virgil Grohmann, který byl administrativním referentem pro německé školství, ač 
nehyl právník, nýhrž doktor filosofie a kdysi gymnasiální profesor. Grohmann hyl 

starší pán, ke každému vlídný, měl stále na rtech úsměv a nějak! vt~p, ~l.e jinak 
hyl liška podšitá a Němec zavilý ..• Často jsem říkával, že hy NemcI meh Groh
mannovi postaviti velký pomník. On vyhudoval v Čechách jejich národní školství. 

V době, kdy jsme hyli v oposici proti školským zákonům, Grohmann nasekal ně
meckých škol jako třísek; kde si o německou školu zažádali, měli ji ohratem. Sám 
j sem na vlastní oči viděl starý spis, kde na rubu žádosti byla beze všeho šetření 
povolena škola německá několika řádky. České školství později těžko d~h~nělo, 
v čem Němci hyli už daleko napřed, jeho postupu nemohl Grohmann hramt, ale 

zřízení každé nové školy menšinové se zle opíral, neústupně tl všemi prostředky." 
A dále na str. 135: "Měla-li se na pře zříditi menšinová škola česká, hylo nutno, 

aby _ než se věc předložila plenární schůzi zemské školní rady - projevil souhlas 

dr. Grohmann. A tu stačilo, aby ten zavřel spis prostě do svého šuplete, ahy česká 
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škola na léta byla zmařena." Když takhle vypadal referent zemské školní rady 

v Praze, jak se měli českého práva zastati úředníci okresních hejtmanství ve zněm
čeném území, obyčejně Němci? 

Postačí snad toto svědectví Klášterského a nebudeme se zmiňovati ani o přípa

dech, kde spisy o zřízení školy menšinové (české) zmizely a byly pak nalezeny 

pozdě na podzim v železných kamnech kterési kánceláře, ani o jiných podobných. 

Jednoho nutno vzpomenouti při této příležitosti: že nezměrných zásluh o organi

sování české obrany ve věcech veřejných škol menšinových si získal - v praksi 

i v teorii - ředitel matiční kanceláře Frant. Bělehrádek, loni zesnulý. 

Ostatně nám citát z knihy Klášterského potvrzuje - kromě obtíží se zřizováním 

českých škol menšinových -ještě jednu věc: že školství německé na národnostním 

rozhraní v době, kdy národ náš byl v oposici proti novým zákonům školským~ vy

rostlo přízní c. k. úřadů tak úžasně, že celá hranice národnostní byla už hustě ob

sazena německými školami (třeba jednotřídními), když my jsme se vzchopili 

k obraně. Těmto německým školám věnoval vídeňský Schulverein nejvíce pozor

nosti: stavěl pro ně budovy školní nebo stavbu podporoval peněžními příspěvky,/ 

odměňoval učitele těchto škol •.. Projděte dnes hranici národnostní na pře na Pod

bořansku. Nenajdete tam téměř jediné školní budovy německé, která by nebyla

obyčejně na chodbě -- označena pamětní deskou, že byla postavena s pomocí ví

deňského Schulvereinu. A dodnes jsou nám tyto školy - jež s počátku zemská 

školní rada obsazovala s oblibou učiteli renegáty, kteří dovedli dobře česky - nej
úpornější překážkou uvědomovací práce. 

Dějiny každé z našich škol matičních i českých menšinových j sou obrazem českého 

ohranného boje od let osmdesátých minulého století až do konce světové války. 

Ani za války neustalo jejich pronásledování. Učitelé těchto škol musili na bojiště 

(co jich padlo!), označeni poznámkou "p. v." (politisch verdachtig), školy byly pod 

přísným dozorem školských úřadů a - není to bez zajímavosti - budovy těch, jež 

b,rly zapečetěny přímo před válkou, nebyly uvolněny ani tehdy, dávala-li je 

U. M. Š. zdarma k disposici pro účely vojenské jako lazarety! A veřejné školy men

šinové nebyly na tom o nic lépe, ani jejich učitelstvo. Prodělávaly i za války stejně 

krutý a zdlouhavý zápas o každou postupnou třídu či pobočku, o formu veřejného 
označení budovy, že jde o školu atd. 

Koncem prvního roku svého působení měla Ú. M. Š. 3 školy (Liberec, Prachatice, 

Znojmo) a 3 školky mateřské v Liberci, Nýřanech a v Brně; mezi první činy patří 

i převzetí školy v Litoměřicích od místní Matice. Před vypuknutím války v r. 1914 

měla ve své správě již obecných škol 84 se 176 třídami a 8884 žáky, a školek ma

teřských 77 s 99 odděleními a 5904 dětmi. Po válce, jež mnohde znamenala těžké 

poškození českého živlu, tedy v roce 1918, bylo těchto škol 87 a měly ve 215 třídách 

11.873 žáků. Mateřských škol matičních bylo tehdy 47 s 65 odděleními a 3445 

dětmi. V Čechách bylo matičních obecných škol 68, školek mateřských 23, na Mo-

ravě obecných 10, mateřských 18 a ve Slezsku pak 9 ohecných a 6 mateřských. 
Žáků bylo v Čechách 10.800, na Moravě 2648 a ve Slezsku 1870. 
Veřejných obecných škol menšinových bylo ke konci války - nepočítáme,,-li sem 

školy na Budějovicku - v Čechách 40 s 255 třídami a 14.609 žáky, jedna měšťan
ská s 3 třídami a 149 žáky. Počet veřejných škol menšinových na Moravě a ve 

Slezsku nebyl tak velký jako v Čechách: příčinou toho je, že v těchto zemích hyla 

města částečně až do převratu ovládána německou menšinou a německými školami 

a postupně se v mnoha případech osvobodila. Chceme-li se přidržeti českého vzoru 

a uvésti zde toliko školy menšinové, které v celku nepozbyly změnou státoprávních 

poměrů charakteru školy národnostní, pak musíme konstatovati, že na Moravě 
hyly 3 obecné školy toho druhu a 1 měšťanská, ve Slezsku 2 obecné a 1 měsťanská~ 
N a Slovensku aP. Rusi, kde každá obranná práce byla vyloučena, byly poměry 
mnohem horší. V obou zemích hyly více než 2/3 obyvatelstva slovanského: zato 

elementárních škol slovenských a ruských bylo sotva 7% počtu všech škollido ... 

vých, kdežto maďarských bylo více než 90%. Vyšší školy byly tu jen maďarské. 
Takové výsledky na poli školském vykazovala práce menšinová na konci éry 

habsburské, máme-li na mysli jen školství národní, pro hoj nejdůležitější. 
Ale je nutno, abychom tu přihlédli i ke školám středním, kde na Moravě a ve 

Slezsku vykonán značný kus práce. Na Moravě, kt~rou Němci pokládali za půdu 
nejpříznivější, udržován v městech, ležících v čistě českém kraji, německý (nebo 

oboujazyčný) ráz německými školami středními. Byly to opravdové dílny germa

nisační. Ohrana proti nim byla těžká. Teprve Ú. M. Š. soustředila všechny místní 

spolky, jež se při vzrůstu národního uvědomení chystaly k ohraně, a podala jim 
pomocnou ruku. A tak zřízeny - Maticí nebo za její pomoci a s přispěním místních 

činitelů - na Moravě české střední školy v Hodoníně, Uh. Hradišti, Lipníku, Li

tovli, Místku, Olomouci, Mor. Ostravě, Vyškově a Záhřehu. Byly časem zveřejněny, 
takže náklad na ně převzala země moravská nebo stát, mnohdy ovšem až po dlouho

letém vyjednávání. Ve Slezsku došlo tak v r, 1883 ke zřízení matičního gymnasia 

v Opavě, jehož'postátnění v r. 1899 je poučným příkladem, co vše musilo býti pod
niknuto, aby spravedlivý požadavek českého lidu ve Slezsku došel konečného 
splnění - v r. 1909 k uskutečnění matičního reálného gymnasia v Orlové (které 

za války zažilo trpkého pronásledování, až mu i odňato právo veřejnosti!) a v r. 

1904 ke zřízení českých poboček při německém učitelském ústavě v Opavě, na něž 
náklad platila Ú. M. Š. až do převratu. Také k zestátnění matičního r. gymnasia 

v Orlové došlo až po znovuzřízení našeho státu. 
Práce matiční v oboru středního školství - zejména na Moravě - měla daleko

sáhlý význam: znamenala osvohození moravských měst našich v jádru přece jen 

českých - od německé nadvlády, jež tam potlačovala a znemožňovala každý svo

bodný projev českého ducha a národního uvědomení. Tento útok německý konečně 
byl odražen skvěle: Morava přestala hýti zaslíhenou zemí germanisace. Po pře-
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vratu, když Olomouc i Brno byly vráceny našemu národu, omezuje se i na Moravě 

boj národnostní většinou na poněmčené kraje pohraniční. 
Ještě o dvou akcích Ú. M. Š. nutno se tu letmo zmíniti, o nichž se pramálo ví ve ve

řejnosti: když se v letech devadesátých počalo vážněji mluviti o nutnosti české uni

versity na Moravě (tento nedostatek nám národnostně velmi uškodil, poněvadž 

mnoho Moravanů chodilo na universitní studia do Vídně, kam byl z Moravy lepší 

spád a kde nám při nejmenším národně zvlažněli!), jednalo se v kruzích politických 

o tom, aby universitu - jako soukromou - zřídila Ú. M. Š. A krátce před vypuk

nutím války nadhodil kočovný učitel Schulvereinu zástupci Ú. M. Š., že by bylo na 

čase, aby Matice společně se Schulvereinem zahájila akci zachraňovací v Uhrách: 

Matice u Slováků, Schulverein hlavně u spišských Němců. K provedení žádné 

z obou akcí nedošlo. U prvé hlavně pro nedostatek peněžních prostředků, druhá 

se po vypuknutí války nedostala z okruhu akademických rozhovorů. 

Nedostatek peněz u Ú. M. Š. byl také příčinou, že se nemohlo zříditi více českých 
škol soukromých na Těšínsku, ač po nich bylo také voláno. V samém Těšíně nebylo 

české školy a jen po kratší dobu byly tam na náklad Ú. M. Š. jakési kursy českého 
jazyka, jež vedl profesor německého gymnas~a těšínského Landsfeld, později okr. 
škol. inspektor a ředitel matičního gymnasia v Orlové. Také v Dědicích se jednalo 

o českou školu matiční, ale na zřízení nebylo peněz. 

Menšinoví pracovníci to nesli těžce, ale teprve po převratu jsme poznali osudný vliv 

tohoto nedostatku: bylo nám i s polské strany předhazováno, že jsme neměli 

v době rakouské za Olzou ani soukromé školy české. A námitka ta došla mnohde 

ochotného sluchu. Záolzí těšínské jsme ztratili ... 
Zachránili jsme celé "uzavřené území" německé pro svůj stát v historických hra

nicích. A ne poslední pohnutkou rozhodnutí pro nás příznivého byla existence 

českých škol národních v tomto územÍ. Správně i svět, který tehdy rozhodoval 

o nás, pochopil, že všude tam, kde se udržela česká škola, byl i český živel pevný, 

hospodářsky i sociálně odolný, a že škola byla střediskem, u něhož se kupil a sou= 
střeď oval jako kolem nejpřirozenější základny. Česká škola měla i další význam: 

za hranicemi Čech, Moravy i Slezska žili příslušníci českého národa na Poštoren

sku, Valticku a Vitorazsku, které tehdy náležely k Rakousku, a na Hlučínsku, jež 

bylo částí Německa. Česká škola působila navenek přitažlivě a propagačně: i když 

se tu téměř neobjevily přímé snahy o, zřízení české školy (Poštorná byla čestnou 

výjimkou), třebaže mnohde - zejména na Hlučínsku - vyučování v rodné řeči 

zaniklo, resp. bylo zrušeno teprve před 70 lety, přece jen touha po četbě v mateřské 

řeči a vzájemný styk pomáhaly k národnímu uvědomování českého obyvatelstva. 

Nejpokročilejší bylo v tomto ohledu Poštorensko, kde nedlouho před válkou byli 

někteří vlastenečtí faráři ve styku s českými pracovníky menšinovými. 

Proto je škola nejdůleŽitějším zřízením v hraničářském světě. Byla a je i dodnes .. 

Obnovením samostatnosti státu našeho se dostalo práci menšinové nejen nového 

jména - stalo se tak po jistém rozmýšlení - nýbrž i nové působnosti, nových po

vinností. Mezi těmi, kdož byli zasvěceni do běhu věcí, ujalo se přesvědčení, že je 

v zájmu státu naprosto nutno posíliti postavení našich lidí v území národnostně 

smíšeném a zajistiti tak toto území i nyní a do budoucna pro náš stát, děj se co děj. 

A třebas se mnohdy naše oficiální politika nestavěla za toto přesvědčení na plno, 

přece jen bylo od samého převratu, sotva se po bojích toto území dostalo pod sku

tečnou vládu československou, pracováno vědomě a ne již bezplánovitě k tomuto 

cíli. Ti, kdo znali poměry předválečné v těchto krajích poněkud podrobněji, nedali 

se zmásti ani počátečním celkem klidným stanoviskem Němců, správně soudíce, 

že plyne spíše ze zlého svědomí a postrašenosti jejich než z opravdové vůle žíti 

v tomto státě jako loyální občané. A proto se chystali poměrně velmi brzy k opa

třením, jež by zajistila a posílila naše lidi v jejich boji. Vědělo se, že věci nepůjdou 

tak snadno, jak si v zápalu prvé doby po převratu představovali mnozí naši lidé 

v Praze i v území národnostně smíšeném: věřilo se, že jen čas a poctivá, každodenní 

práce může tu získati pro nás nazpět to, co jsme ztratili a bez čeho žíti není nám 
možno ani v samostatném státě - zkrátka bylo tu přesvědčení, že ani nyní to ne

půjde - má-li býti dosaženo úspěchů - bez neustálé a neutuchající drobné práce, 

která se ve svých cílech, prostředcích a výsledcích nebude tak příliš mnoho lišiti 

od práce menšinové z dob před válkou. Stát nemůže sám na se převzíti všechny 

tyto povinnosti pracovní, bude tedy třeba i nadále působení našich národních orgam 

nisací: Ústřední matice školské a Národních jednot. Snad valná část národa se 

v prvých dnech samostatností domnívala, že tyto korporace dohrály již svou úlo

hu, že ji dnes od nich převezme stát. Ale bylo to mínění nesprávné, ba přímo 

škodlivé. 
vývoj věcí - zejména od doby, kdy byla přijata a uzákoněna ústava našeho 

státu - ukázal, jak byli na omylu ti snílkové, kteří se domnívali, že tu je stát ke 

všemu a že Němci po převratě jsou a budou jiní, než bývali před válkou. Němcům 
- a to vidí dnes pomalu i každé dítě - nebyla ani tentokráte historie učitelkou, 

ale jde o to, aby byla učitelkou aspoň nám všem. 
N a štěstí vycházeli ti, kdož věcem rozuměli, z předpokladu, že právě v těch 

územích je základem veškeré další práce škola, v níž by se učilo jazykem mateř

ským. Hledána tedy příležitost, kterou by se napravily chyby dřívějšího režimu 

vládního a jíž by se tudíž dostalo škol takových všem, jimž byly tehdy odpírány 

přes všechno volání po nich. Byli, kdož chtěli k tomuto cíli dojíti cestou od základů 

novou. Chtěli v územízněmčeném zrušiti nejprve všechny školy a zříditi potom 

hned školy nové toho jazyka vyučovacího, jehož potřeba by se ukázala po novém 

úředním šetření. Myšlenkový postup byl tu v celku správný. Bylo by se touto 

cestou jistě došlo k spravedlivému rozdělení škol - především národních -
mezi sporné strany. Ale bylo nutno uvážiti, je-li fysieky možné provésti řízení 
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úřední v tolika případech s takovou rychlostí, jaké bylo třeba při platnosti povinné 

návštěvy školní. A tu se ukázalo, že by k rychlému provedení věci a tužeb byla tato 
cesta neschůdná. 

Hledána tedy cesta jiná. A popud k řešení v dané situaci nejmožnějšímu a poměrně 
také nejrychlejšímu vyšel odtud, kde se školstvím národním v těchto oblastech 

bylo tolik zkušeností - z Ústřední matice školské. Z kruhu pracovníků - v čele 
se starostou drem Metelkou, tehdy vicepresidentem zemské školní rady pražské, 

a ředitelem Frant. Bělehrádkem - vzešel popud k vydání nového zákona, jímž by 

. bylo upraveno několik otázek školských a především i zřizování národních škol 

pro ty příslušníky určitého jazyka mateřského, pro něž v obci škol jejich jazyka 

nebylo. Tak došlo - po jistých obtížích, když se prof. dr. Metelka celou vahou své 

osobnosti postavil za návrh matičnÍ - k zákonu ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. 
a n., jejž zovou zákonem Metelkovým. 
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Metelkův zákon chtěl řešiti školskou potřebu v jazykově smíšeném území, ale 

nechtěl stavěti na zásadě právního nároku na školu, poněvadž toho nebylo třeba 
ve stá tě československém. Proto nalezneme v § § I, 2 a 5 rčení "může zříditi". 
Škola obecná může'býti zřízena při 40, ale i méně dětech, škola měšťanská při tako

vé škole obecné, je-Ii pro ni 400 dětí nebo i méně v případech zvláštní pozornosti 

hodných. Vždy hývalo řízení, předcházející výroku o zřízení školy, kamenem 

úrazu: proto zákon nestanovil pro ně žádných zásad, ale ponechal státní školské 

správě volnou ruku i plnou důvěru. Ahy nemohlo dojíti k opětovným nevraživo
stem se strany německé a k maření českých škol zamítavým stanoviskem obcí s ně

meckou většinou, uložil zákon z e mí m za povinnost, ahy zřizovaly a vydržovaly 

takto zřízené školy. Nespornou výhodou stal se tento právní stav českému škol

ství, které vznikalo podle skutečné potřeby, prostým úředním procesem, za nějž 

ručil místopředseda zemské školní rady v Čechách a předsedové zemských školních 

rad na Moravě a ve Slezsku. Bylo jisto, že země nebudou moci opatřiti tolik škol 

novými budovami, a neméně bylo jisto, že se obce budou vzpírati českým školám 

i za těchto okolností, kdy totiž nejsou povinny k žádnému příspěvku na českou 

školu a naopak osvohozeny od povinnosti pečovati o část svých školou povinných 

dětí. Proto bylo umožněno - při tehdejší nouzi o volné místnosti, jež byla přiro
zeným důsledkem válečné stavební stagnace, a při očekávaném odporu proti českým 
školám - zahírání místností a vyvlastňování pozemků. Tato opatření jsou veskrze 

positivního rázu a dotýkají se i německého školství ve dvou směrech příznivě: 
umožňují zřizování německých škol menšinových a uvolňují obcím s německými 

většinami větší příděly pro německé školství. Nebylo však možno zůstaviti němec
ké školství na výši a v rozsahu, v jakém bylo za Rakouska, kdy se počítalo s český
mi dětmi: proto musilo sem býti vloženo ustanovení o možnosti rušení zhytečných 
škol i tříd a proto musilo býti pamatováno i na možnost rušení soukromých škol., 
které by snad svou existencí vedly k odnárodňování. 

Provádění Metelkova zákona, který byl doplněn normou o možnosti úpravy škol

ních ohvodů, hylo v rukou zemských školních rad, které sotva stačily k vyřizování 

oprávněných žádostí rodičů. Bezprostředním stykem s nimi dařilo se zajišťování 

místností a zachování klidného vývoje, jehož bylo v kulturních věcech velmi po

třeM a který byl nicméně tíživý českým lidem, nehoť si vynucoval jejich trpělivost 

i tam, kde požadavek byl doložen voláním několika set dětí. Školy byly umístěny 
do uvolněných učeben německých škol. S počátku se tak dálo klidně a sesouhla

sem obcí i místních školních rad, ale později spíše proti jejich vůli. Odtud vzala 

původ německá agitace proti rušení německých škol a tříd, která nezůstala hez 

výsledku: již od r. 1920 se dálo zrušování jen při mnohem menším počtu žactva, 

než který stanovil zákon. Důsledky tohoto postupu byly dvojí: hylo nutno zřizo

vati české školy i pro menší počet žactva a zejména'hylo nutno umísťovati nové 

školy do soukromých, méně vhodných hudov. Tím se vynořila otázka staveb 

hudov pro tyto školy v celé své šíři. 

Školství, jež se tu st aru nazývá menšinovým, měly nyní v rukou zemské školní 

rady v zemích českých a měly dosti příležitosti, aby v mezích zákona Metelkova 

odstranily aspoň nejkřiklavější křivdy páchané po léta na příslušnících národa 

československého v oboru národního školstvÍ. Tak na př. zemská školní rada v Pra= 

ze hned od května r. 1919 počala činiti horlivé přípravy k provedení tohoto zá

kona, takže již na počátku škol. roku 1919/20 bylo zříti jeho jisté výsledky. Bylo to 

tím spíše možné, že tu i český zemský výhor vycházel s porozuměním vstříc. Bylť 

tu referentem ve věcech školských na počátk~ působnosti zákona přísedící Karel 

St. Sokol, který se činně již dávno před válkou účastnil práce menšinové. 

Zemská školní rada v Praze uvedla podle zákona Metelkova v život v době od červ

na l'. 1919 do konce pl'osince r. 1920 již 343 ohecných škol českých s 533 třídami 

a 24.809 dětmi, 30 škol měšťanských s 90 třídami a 4077 dětmi - zemská školní 

rada v Brně 101 ohecných škol českých se 129 třídami a 4502 dětmi, 9 měšťanských 

škol ~ 23 třídami a 1278 žáky - a konečně zemská školní rada slezská 6 českých 

škol obecných s 29 třídami a 1256 dětmi a 1 měšťanskou 's 3 třídami a 327 žáky. 

Ale hrzy se stahovala mračna nad novým školstvím, třebas ho hylo tolik třeba a 

třebas plnilo poctivě své úkoly v zájmu státu. Při projednávání ústavy ohnove

ného státu hylo zřejmé, že hy se zřízením velkých žup dostalo školství menšinové 

zcela do rukou župních zastupitelstev a tím že by se cíl, jejž měl na mysli zákon 

Metelkův, zcela podvrátil. Bylo proto nutno uzákoniti, že se školství menšinové 

zřizuje na náklad státu a že se podřizuje hezprostředně pravomoci ministerstva 

školství a nár. osvěty, ale při tom pamatovati na to, aby se pod působnost zákona 

Metelkova mohly dostati i školy menšinové, zřízené do r. 1918 nebo již za režimu 

československého, které hyly vyddoványpo stránce věcného nákladu obcemi, ale 

měly nesporně povahu škol menšinových. Byly to před válkou vyboj ované školy 

a pak ty, které si Čechové vynutili na několika málo místech záhy po 28. říjnu 1918 
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na obcích ovládaných Němci. (Takových škol bylo v Čechách 44, z toho 34 obec

ných a 10 měšťanských, na Moravě 26, a to 21 obecných a 5 měšťanských, ve 

Slezsku 1.) Stalo se tak zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., jehož účin

nost stanovena od 1. ledna r. 1921. V prvém odboru ministerstva školství a národní 

osvěty zřízeno od toho dne oddělení pro správu těchto škol, jehož přednostou usta

noven min. rada dr. Stráník, který v zemském výboru dosud měl na starosti věcné 

potřeby těchto škol v Čechách. V krátké době oddělení toto bylo rozděleno na dvě: 
jedno, které vede věci právně-administrativní, druhé pak záležitosti personální. 

V tom stavu je dosud. 

Podl~ zákona Metelkova se zřizovaly školy národní nejen pro příslušníky národa 

československého, ale i pro Němcé a Poláky. Jedinou nevýhodou tohoto zákona je, 

že neplatí pro Slovensko a Podk. Rus. Tam odčiňování starých křivd musilo postu

povati jinou cestou. 

Zbývá se zmíniti o školské úpravě, která byla provedena na inkorporovaném území 

Vitorazska, Valticka a Hlučínska; spadá hlavně do r. 1920. Poměrně nejjednotněji 

a nejjednodušeji byla provedena inkorporace Vitorazska, které připadlo k Čechám 
a bylo ihned podřízeno normám platným na českém územÍ. Řešení školské, na 

němž mčl závažný podíl zemřelý ředitel kanceláře Ú. M. Š., F. Bělehrádek, se vy
značuje dvěma cestami: jedna z nich uvedla v život hraničářské školy (na náklad 

tehdy zemský), aby byla zajištěna výchova českých dětí- v mateřském jazyce, 

druhá ponechala zatím všechno dosavadní německé školství až do výsledku zápisů 

na školy české. Ukázalo se ovšem, že tyto školy jsou téměř všude zbytečné a že 

vůbec nemají německého žactva. Proto téměř všechny zanikly. Valticko nebylo 

řešeno tak jednoznačně: české území obdrželo české veřejné školy, vydržované ob

cemi a zemí, zatím co dostávalo od státu aspoň do určité doby podporu na opatření 

pomůcek a potřeb. Obce s německou většinou, ale také s obyvatelstvem českoa 

slovenské národnosti, dostaly pro děti čsl. jazyka národní školy zprvu zemské, 

později státní. Řešení školské potřeby na Vitorazsku i Valticku vyhovělo úplně, 
takže zde národnostní vývoj postupoval zcela normálně. 

Jiné bylo řešení, které provedla vláda při inkorporaci Hlučínska. Zmínili jsme se 

již o tom, že na tomto území se vyučovalo před 70 lety v jazyce "moravském". 

Teprve od té doby pozorujeme snahu zněmčitico nejrychleji domácí obyvatelstvo. 

Postupně bylo ztenčováno užívání mateřského jazyka v kostelích, na schůzích 

a pod., ba i v životě soukromém. Pruskému režimu se nepodařilo odstraniti tuto 

"moravštinu" a nepodařilo se mu ani naučiti Moravce němči:Q.ě. Proto byl domácí 

život Hlučíňáků ve znamení rodné řeči. Také v kostelích se udržovaly aspoň 

zbytky někdejšího života: byli to vlastenečtí kněŽÍ z tohoto území, kteří se snažili 

o uchování rodné řeči nejen v chrámech, ale i v novinách, jediných českých, které 

zde směly vycházeti. Inkorporace Hlučínska byla provedena po stránce školské 

tak, že veškeré elementární školy byly přeměněny na české až na dvě (Třebom a 

Sudice), školství bylo pak podřízeno zplnomocněnému komisaři pro Ratihořsko se 

sídlem v Opavě a zřizování soukromých škol ponecháno úplně úvaze školních 

úřadů. RešenÍ právě zmíněné však nestačilo a muselo býti později vždy znovu dopl
ňováno, poněvadž německá agitac e zahraniční a domácí se snažila a snaží o des

orientaci hlučínského obyvatelstva, využívajíc mocně hospodářské tísně a bývalé 

již vžité závislosti Hlučínska na německé říši. Hlučínské školství nebylo tedy 

zemským, resp. státním od počátku, ale teprve od 1'.1929, kdy ovšem účinky takového 

opatření nemohly již působiti tak,jak toho bylo možno dosíci ještě 1'.1920. 
Dnes tedy zřizuje stát na podkladě Metelkova zákona školy obecné a měšťanské 
i školky mateřské. Bohužel, i zde hrají úlohu velmi závažnou finanční poměry 

státu. Přáli bychom si v zájmu státu, aby zřizování škol tak zv. "menšinových" se 

dálo rychlejším tempem, ale aby zejména pro všechny školy byly včas opatřeny 

nové školní budovy. Leč úsporné ohledy ve finančním hospodářství státu jsou tu 

vážnou překážkou při plnění tužeb hraničářských. Ač tedy dodnes uplynulo od 
platnosti zákona Metelkova 16 let, není daleko ještě vykonáno vše, čeho je třeba 

pro naše hraničáře. A tak nezbývalo, než aby tu na pomoc hraničářům v jejich ne

odkladných potřebách přiskočily podle svých sil zase korporace, které vykonávaly 

starou práci menšinovou před válkou: Ústřední matice školská a Národní jednoty. 

Znova se ukázalo, jak je jich třeba i v samostatném státě a jak byli daleko od 

pravdy všichni ti, kdož se domnívali, že jejich doba je již pryč. Zase vidíme, že 

v hraničářských krajích jsou zřizovány národní školy (obecné i měšť.) i mateřské 

školky na náklad Ústřední matice školské a Národních jednot. 
Ohromný význam zákona Metelkova pro hraničářské školství vysvitne z těchto 

několika čísel, jimiž chceme prokázati vývoj i dnešní stav národního školství české

ho v těchto krajích, k jehož zřízení došlo po převratu. Roku 1925 bylo na území 

Čech, Moravy a Slezska 770 českých obecných škol s 1429 třídami a 39.728 

dětmi, 107 českých škol měšťanských s 504 třídami a 16.737 dětmi. Všechny tyto 

školy j sou vydržovány nákladem státním. Vidíme, že v době 5 let vzrostl počet 

obecných školo více než 50%, měšťanských o 100%. Ústřední matice školská, do

hánějíc velký náskok něméckého školství mateřského, rozšířila síť mateřských škol 

z 54 (61 oddělení) r. 1920 na 132 (140 odd.) v r. 1925. Podobně postupovaly Ná

rodní jednoty pro jihozápadní Moravu v Brně a pro východní Moravu v Olomouci, 

které rovněž budovaly školky mateřské. V r. 1930 máme českých státních škol 

obecných 1151 s 2473 třídami a 63.590 dětmi, 224 měšťanských o 867 třídách a 

s 20.287 žáky a konečně 701 škol mateřských se 735 odd. a s 12.876 dětmi. Ústřední 
matice školská měla vedle toho 141 škol mateřských (160 oddělení a 4.934 dětí), 

Slezská matice osvěty lidové 46 školek. 
Srovnáme-li tato data s výsledky r. 1925, vidíme, že se počet ústavů v státní péči 

zvýšil bezmála o 40% a že počet škol soukromých rovněž vzrostl. V r. 1934 bylo 

státních škol mateřských 742 s 803 odděleními a 16.205 dětmi, obecných 1.177 
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s 2.560 třídami a 66.592 dětmi a 233 měšťanských s 1.256 třídami a 43.763 žáky~ 
, pomocných 5 s II třídami a 176 dětmi. Ústřední matice školská má v právě zmíně

ném roce 12 škol obecných s 12 třídami a 163 dětmi, 201 školek mateřských s 226 

odděleními a s 6.172 dětmi, Matice osvěty lidové vydržuje 44 školek mateřských. 

Počet řádných budov se zvýšil tak, že asi 45% hraničářských škol je v uspokoji
vých místnostech. 

Ye srovnání s rokem 1930 můžeme konstatovati: zvýšení počtu státních škol asi 
o 4% a škol Ústřední matice školské o 30%. 

Také v roce 1935 vzrostl počet škol i dětí, takže přes veškeré nepříznivé okol
nosti (hospodářská tíseň, vítězství Henleinovo a značná agitace proti hraničářským 
školám) je bilance vývoje 17 let po převratu veskrze příznivá. 

Dlužno zde vzpomenouti některých obecných a měšťanských škol v okresu duch

covském a mosteckém, které se složením obyvatelstva po stránce národnostní po

dobají hraničářským, ale liší se od nich tím, že většina obyvatelstva je čsl. národ
nosti. 

Stát nemá ovšem na starosti jen školy národní. A tak se hraničáři ve svých větších 
střediscích dočkali i českých škol vyšších, tedy středních a odborných. I tomuto 

druhu škol věnoval stát svou pozornost již brzy po převratu. Činil tak s vědomím, 

že svému úřednictvu v krajích, kde byly dosud vyšší školy jen německé, musí sám 

usnadniti, aby mohlo dáti svým dětem i vyšší vzdělání v jazyce mateřském. Se 

strany úřednictva byl to požadavek samozřejmý. Postupně i v tomto směru bylo 

vykonáno hodně, ač daleko ještě ne vše. Jsou tu překážky několikeré, hlavně však 

rázu finančního. A i tu se opět musilo počítati s pomoCÍ hlavně Ústřední matice 

školské, jíž se hraničáři dovolali vždy, když bylo jasno, že stát nemůže splniti jejich 

požadavků, ne proto, že by neuznával jejich oprávněnosti, ale z příčin jiných, 

zejména úsporných. A tak opět tam, kde stát nestačil, musilo se'přikročiti na pomoc 

hraničářům způsobem, který hyl jedině možný: zřizováním i vyšších ústavů škol

ských nákladem soukromým. Do r. 1918 nebylo ve smíšeném území ani jediné 

střední školy české, až r. 1919 a 1920 zřídil stát II škol středních a učitelských 

ústavů, v letech 1920-25 dalších pět, 1925-30 jen jednu, r. 1934 povolil zřízení 

jedné střední školy Ústřední matice školské (Děčín) a r.1935 čtyř (Český Krumlov, 
Cheb, Chomutova Šternberk). 

V odborném školství, v němž československý národ měl vždy slabý podíl, vykazují 

se 2 obchodní akademie (obě Ústřední matice školské), 7 obchodních škol Cz nichž 

3 Ú. M. Š.), 2 státní průmyslové školy, 1 státní odborná, 3 státní krajkářské kursy, 

17 odborných škol pro ženská povolání (7 vydržuje Ústřední matice školská, 2 

Mátice osvěty lidové a I NárodnÍ jednota severočeská, konečně 1 Matice jihlavská). 

Nakonec dlužno zde zaznamenati 1 školu rolnickou, 3 odborné školy hospodářské a 

1 školu hospodyňskou. K této školské síti vÍže se řada škol pokračovacích a lidových 

hospodářských, z nichž je ovšem část vydržována Ústřední maticí školskou (83). 

N a Slovensku a Podkarp. Rusi bral se vývoj národnostní jinými cestami. Školství 

maďarské bylo změněn~ tak, aby vyhovovalo národnostnímu rozvrstvení ohyva

telstva. Zachovávaly se přesně někdejší maďarské zákony a nebylo ani používáno 

analogicky zásad Metelkova zákona při zřizování škol pro slovenské hraničáře. 

Síť škol byla záhy hotova, ale školství samo - Maďary opomíjené - musilo býti 

dobudováno. Některé obce nebyly totiž ani zaškoleny, a tak děti nechodily do školy 

vůbec. Z celkového počtu státních škol elementárních na Slovensku (1.385) je asi 

20% slovenských ve smíšeném územ~. Podle vzoru českého ustavila se r. 1920 Slo

venská liga v Bratislavě a věnuje se téže činnosti jako Ústřední matice školská a 

obranné jednoty. Zřizuje školy a staví budovy, aby tak doplnila státní péči. 

Musíme doznati, že náš stát ve školství hraničářském vykonal skutečně hodně. 

Nesplnil - a nemohl ani splniti - všech nadějí, jež kladli ve stát hraničáři, ale 

snažil se všemožně, aby učinil, co bylo v jeho moci. A jistě ani v budoucnu se 

nevzdá velikého úkolu, který mu kyne na tomto důležitém poli: je to práce, která 

v jeho nejvlastnějším zájmu znamená činnost nad jiné plodnou a záslužnou. Stát 

nemůže nechati hraničáře na pospas cizí kultuře, neboť by je ztratil a s nimi i nárok 
na podržení těchto krajů ve své moci. 

Dosud - a to nutno uznati i zde - našla tato pravda porozumění u všech, kdož 

byli ministry školství a národní osvěty a ministerskými předsedy. Pravíme: všech, 

leč tři jména nutno vysloviti otevřeně. Byl to především náš prvý ministr školství 

Gustav Habrman, který pro školy "menšinové" měl pravé a opravdové porozumě
ní. Jeho zásluhou je, že vláda přijala za svůj návrh zákona Metelkova, jak vyšel 

z kruhu pracovníků Ú. M. Š., jeho prací byly prvé kroky při provádění tohoto zá

kona usnadňovány a podporovány. Právem ho vzpomínají naši hraničáři bez roz

dílu politického přesvědčení. Velkým přítelem hraničářského školství hyl také mi

nisterský předseda Švehla a ministr Bechyně. 

Pohled na naši předválečnou mapu národnostní nebyl nijak potěšitelný. Široký 

mnohde pás obepínal vnitřní kraje Čech, Moravy a Slezska: tímto pásem bylo úze

mí smíšené, kde byli pány Němci, po případě i Poláci. Kromě toho ještě několik 

ostrovů cizojazyčných se nám zařezávalo do těla. Přibližovali jsme se na Domaž

licku až k hranicím země, u Pasek n. Jiz. jsme přímo hranic dosahovali, ale jen 

úzkým pásem, na hranicích Moravy a Čech jsme měli nejnebezpečnější úsek - šíji 

cotkytelskou - kde hrozilo roztržení, ve Slezsku byla severní část Opavska hustě 

obsazena Němci, na Těšínsku byli jsme v bojích s Němci i Poláky a dokonce 

směrem k Praze se nám tlačil německý živel až do Liběchova, tedy nemnoho kilo

metrů od srdce Čech. 
Dnes se můžeme na léta, uplynulá od převratu, ohlédnouti zpět s jistým uspokoje

ním. Nedosáhli jsme daleko toho, co chtěli po převratu nejnadšenější z našich lidí, 
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ale přece jen vidíme, že se území, které bylo dříve poněmčeným, mění v náš pro

spěch. Dnes již je pohled na mapu národnostní mnohem snesitelnější, ač ovšem da

leko je ještě do toho, aby nás uspokojil, myslíme-li na budoucno. Ale spravedlivě 

doznejme: nebyla bez výsledků práce po převratu. 

Není a nebude o tom pochybnosti, že i zde přední zásluha je na naší škole. Ta, prap 

cujíc ,do budoucna, nejvíce nám pomáhá zachraňovati a získávati půdy zase tam, 

kde jsme byli před válkou na ústupu. 

Naše národnostní politika vycházela ze zásady, že škola - jako zařízení výchov

né -je základním prostředkem k zabezpečení národního uvědomení. Mnohde v ci

zině bylo a je školství vůbec prostředkem hospodářsko-mocenským a proto se i jeho 

výsledky liší od výsledků našich, jako se od sebe liší obě metody. Ale u nás musila 

škola a musí i dále plniti poslání především národně-výchovné. Šli jsme správnou 

cestou? Nato odpoví jednou historie. Ale chceme-li již dnes charakterisovati vý

sledky této výchovné politiky, promítané v národnostních mapách a statistických 

le:Xikonech, docházíme k těmto závěrům: 

Již od let 80tých minulého století lze zjišťovati stálé a vždy se stupňující prolínání 

jazykově smíšeného území Čech, Moravy a Slezska českým obyvatelstvem v celé 

této oblasti. 

51.8 

Také jazykové ostrovy ztrácejí tímto prolínacím procesem na svém významu. Nej

prve v městech v Čechách, pak i na Moravě - a po převratu dochází postupně 
k likvidaci ostrovů národnostních na Česko-Budějovicku, Olomoucku, Brněnsku a 

Mor. Ostravsku. Jazykový ostrov jihlavsko-štocký je rozleptán a přerván obcemi 

s většinou československou, hřebečský prolnut, zúžena isolován. 

Pravá síla československého národa se ukázala však velmi významně na státním 

pohraničí a směrem k němu. Jak byl kdysi jazyk náš zatlačován od hranic více do 

středu země, tak zase v době nejnovější postupuje opačným směrem, směrem ke 

hranicím státu, dnes opět samostatného. Vidíme to zejména na Duchcovsku, kde 

souvislé území s místními německými většinami je velmi úzké, zatím co Duchcóv 

sám je obklopen obcemi s čsl. většinami. Méně účinně se jeví tento proces na Mo

stecku. Zato stejný zjev pozorujeme v širokém pásu českého území od Plzně k Čer
chovu, na Moravě, na Opavsku a Hlučínsku, a zejména na Těšínsku, kde se polské 

osazení stává hezvýznamnějším. Úzké pruhy českého osazenÍ"- leč menšího jen 

dosahu - vznikají na Tanvaldsku a Žamberecku. Zúžení pohraničního pásu s vět
šinami německého obyvatelstva a jeho prolnutí českým živlem vidíme stejně i na 

jižní Moravě, kde hlavně přechodem Znojma do české sféry vznikla situace zcela 

nová a pro nás výhodnější. 

N a vlastní národnostní hranici (to jest tam, kde se ohě národnosti stýkají hez

prostředně), jež je tu hlíže, onde zase vzdálenější od hranice státní, není nikde 

příkrých změn. Je 'to pouhé oddrobování jednotlivých míst s čsl. obyvatelstvem 

do sféry české. 

Ač tedy nejde o přesuny, jež hy podstatně zasahovaly tu neho onu národnost a 

vylučovaly ji z vlivu, přece jen nelze upříti, že jsou tu výsledky nadějné, ale svěd

čící o tom, že ani tu "bez práce nejsou koláče" a že především, máme-li míti i v bu

doucnu úspěch, třeha si hleděti školy, jež je činitelem nejdůležitějším. 

Nutno si ovšem uvědomiti, že sčítání lidu je svými výsledky pouze obrazem toho, 

s jakým úspěchem se setkává práce hraničářská ve všech svých úsecích. 

Nejvytrvalejší a národně nejpevnější je lid opřený o vlastnictví půdy. Nechceme-li 

již mluviti o svých poměrech, stačí, vzpomeneme-li lužických Srhů a jejich staleté 

setrvačnosti a věrnosti k svému jazyku, národu a sobě samým. Mimoděk tu vy

vstávají na mysli známá slova Viktora Dyka o věrnosti k matce zemi •.. 

Proto hylo pro nás nejhorší bolestí a přímo katastrofou, že politika habshurská 

trestala nás za odhoj z r. 1618 také i převodem tolikia pozemků do rukou cizí 

šlechty a svých námezdných vojáků, s naším národem duševně nijak nesouvisí

cích. Tím zasáhla nás nejcitelněji, ale rozšířila a rozvinula naši národnostní otáz

ku, davši tím k ní zárodek, jenž musil se míti k životu, jakmile se národ prohudil 

a uvědomil si svůj dřívější osud, význam a postavení. 
Došlo-li časem i na tomto poli k oslahení účinků, očekávaných nepřáteli, nestalo se 

tak snad proto, že držitelé půdy našli po čase lepší poměr k našemu národu (takové 

zjevy hyly vzácnou a řídkou výjimkou), ale jen z nedostatku pracovních sil země

dělských, které mohl velkostatkům dáti pouze český nebo slovenský lid. Tak nám 

časem vyrostly před očima historické důvody pro pozemkovou reformu. Nezůstaly 
samy. Přidružily se k nim po čase ijiné mocné příčiny, tkvící v cílech agrární poli

tiky státnÍ. Jejich význam je jen silnější v době průmyslové krise a celkové snahy 

po státní sohěstačnosti. 
Pozemková reforma! Když se po převratu po prvé vyskytlo toto heslo, co se k němu 

upínalo nadějí! Také mezi našimi hraničáry. Leckdo v ní viděl kouzelný proutek, 

jehož pomocí se změní i ve zněmčeném území vše obratem ruky. Ti, kdož tohle 

očekávali, hyli zklamáni. Zachoval-li si kdo i v této věci chladnou úvahu, nemusí 

sice souhlasiti se vším, co se stalo pod heslem pozemkové reformy, ale neodepře jí 

přece spravedlivého posouzení a dozná, že ani ona nebyla a n'ebude hez vlivu na 

příznivější utváření poměrů mezi našimi hraničáry. Nesmějí se ovšem posuzovati 

její výsledky se stanoviska místního, ale míti na mysli celek. 

Pozemková reforma hyla provedena na 12°5% veškeré půdy ve státě, při čemž 

3í4 přidělené půdy zemědělské se dostaly do rukou drohných nahyvatelů (Srv.: 

A. Pavel, Úkoly našÍ vnitřní kolonisace). V území jazykově smíšeném, do něhož 

tu počítáme okresy s většinou německou, nebo s početnější německou menšinou, 

hylo zahráno cca 246.240 ha půdy, což představuje něco méně než 1/3 veškeré půdy 

zahrané. Uvádíme tato data z díla dra ing. Voženílka "Předběžné výsledky čsl. 
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pozemkové reformy", abychom z nich vystihli spravedlivě národnostní význam 

této dalekosáhlé reformy v rámci celku. Jest z nich patrno: 

Pozemková reforma byla prováděna čistě s hlediska státní politiky agrární a na 

jazykově smíšené území nevyplynulo s hlediska národnostní politiky o nic více 

nebo méně, než na území čistě české. 

Okolnost, že se půda dostala přídělem ze 3/4 do rukou malých nabyvatelů, je důka~ 

zem, že malí nabyvatelé německé národnosti byli ve smíšeném území účastni na 

ovoci této reformy přiměřeně k svému počtu v tom kterém kraji. Uvádíme to vše 

proto, abychom nepodporovali zdání, že se pozemková reforma prováděla jen 

k prospěchu českému. Není tomu tak. Prospěch z ní měli i Němci. Pro naše hrani

čáře měla pak ten význam, že na místě velkostatku šlechtického nastupuje vlast

nictví menších zemědělských celků, z nichž aspoň některé jsou v českých rukou. 

Znamená to české zakotvení v kraji a tím i posílení českého osazení. To platí i o 

menších přídělcích, ač tu ovšem většinou byli účastníky Němci, poněvadž jich 

bylo více a měli spíše než naši lidé v tomto kraji pozemkový majetek aspoň 

v nájmu. V jiných místech umožnila pří dělová akce aspoň stavební ruch drobných 

hraničářů, kteří se tak stali také vlastníky půdy. 

Nepříznivým zjevem je však zase zmenšení počtu zemědělského dělnictva na ně

kterých místech, což je přirozeným důsledkem toho, že byly vytvářeny m e n š í 

hospodářské celky. 
Význam pozemkové reformy pro Slovensko a Podk. Rus byl mnohe.m značnější: 

V zemědělství je tam činno 56·82, resp. 66-29% obyvatelstva, kdežto v Čechách 
jen 24-06% a v zemi mor.-slez. 28-56%. Půdu zde vlastnili feudálové pomaďaTŠťu

jící zcela neskrývaně. 

Nejistotu působí slabší :finanční základ některých nových vlastníků půdy, kteří se 

musili zařizovati a pro něž pokles zemědělské konjunktury znamená v podstatě 

velké - a mnohde i nebezpečné - zatížení. Mělo by býti proto usilovnou snahou 

všech, kdo mají zájem o naše hraničáře, aby novým vlastníkům půdy - pokud 

jsou našimi národními příslušníky - v území jazykově smíšeném bylo všemožně 

pomáháno k udržení půdy v jejich rukou. 

Největší viditelné nebezpečí výsledků pozemkové reformy - pqsila ně~eckých 
zemědělců rozmnožením jejich nemovitého vlastnictví - není snad hrozivé pro 

nynější dobu, ale bude jistě citelnější, jakmile se urovnají hospodářské poměry a 

nastane zase lepší konjunktura pro zemědělce. Pak bude nutno hledati proti této 

posile záchranu našich lidí účinnou jich podporou. 

Lid slabý hospodářsky je sláb i sociálně. U našich hraničářů to vidíme nejlépe. 

Jejich sociální slahost, jež byla největší příčinou jejich svízelného boje v nedávné 

předválečné minulosti, pramení z hospodářského postavení našeho obyvatelstva 

ve smíšeném územÍ. Zmínili jsme se o vlastnictví půdy v oddíle o pozemkové refor

mě a jejích účincích. Ale i ostatní zdroje existenční a blahobytu byly v těchto 
krajích z převážné většiny v rukou německých. Průmysl, který byl- a je i v ny

nější době - pramenem živobytí pro více než 300.000 hláv našich hraničářů, je 

doménou Němců takřka výhradně. Zejména větší podniky jsou téměř veskrze 

v rukou německých. Mohutný rozvoj průmyslu v druhém padesátiletí minulého 

století j de asi stej nou měrou na vrub přírodního bohatství našich krajů, jazykově 
smíšených, jako na vrub rakouského režimu, jenž se snažil, aby hospodářská kapa= 

cita němectví v našich zemích byla posílena co nejvíce. Ovšem vzrůst průmyslu, 
kterému bylo třeba pilných rukou, aby mohl prospívati, měl pro Němce i méně 
příznivé následky po stránce národnostní: musil počítati s českým dělnictvem, 
neboť potřeboval levné pracovní síly. Odtud je příliv českého dělnictva všeho 

druhu do smíšeného územÍ. 
A nešli sem sami. Za nimi přicházeli i menší živnostníci, řemeslníci a obchodníci, 

tedy střední stav, tu a tam i soukromí zaměstnanci vyšších služeb. Větší obchod a 

peněžnictví byly za Rakouska ovšem v rukou německých, také úřady samosprávné 

byly obsazovány jen německými lidmi, státní zaměstnanci.Češi byli jen řídkou vý

jimkou. Ani v prvých dobách republiky to nebylo o mnoho lepší. 
Teprve když se republika přenesla přes prvé obtíže nových poměrů, nastávaly i tu 

změny a přesuny v náš prospěch. Zesílil poněkud živel rolnický, státní úřady posla

ly sem přece jen více českých úředníků a zaměstnanců vůbec a konečně - byť jen 

měrou velmi malou - přibylo i samostatných podnikatelů. Nejlépe poznáme so

ciální a hospodářskou potenci českých lidí v tomto kraji ze složení žactva našich 

hraničářských škol podle jednotlivých tříd povolání jich rodičů. 

Na těchto školách bylo žactva 

z rodin zemědělských dělníků. . . . . . . 

z rodin průmyslového dělnictva. . . . . . 

z rodin veřejných i soukromých zaměstnanců 

z rodin majitelů zemědělských usedlostí . . 

z rodin majitelů živnostenských a průmyslových provozoven 

konečně z rodin jiných povolání. . . . . . . . . . . . 

v r. 1932 

12-5% 

34-fjOfo 

29-4% 

10-6% 

9-2% 

3-50J0 

v r. 1934 

12-56% 

33·6 Ofo 
29-710f0 

9-93% 

9-13% 

5-070J0 

Uvažujeme-li o těchto datech, vidíme z nich jednak svědectví o hospodářské sla

bosti našich lidí, pokud lze vůbec ji statisticky postihnouti, jednak již prvé účinky 
hospodářské ochablosti povšechné. Ani pětina našich hraničářů nemá své existence 

svobodně ve svých rukou, míníme-li tím nezávislost - hospodářskou a sociální -

na Němcích. To je zjev povážlivý. 
V celku je nejsilněji zastoupeno dělnictvo a po něm slabší střeďní stav. Nynější cel .. 

ková hospodářská nejasnost světová oslabila sice také Němce-podnikatele 
(ovšem méně, poněvadž jsou hospodářsky silnější a tedy odolnější), ale hlavně, 

podstatně na dlouhou dobu do budoucna zaměstnanost průmyslu. Tím trpí přede-
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vším ovšem zaměstnanci, živel sociálně slabší. Postihlo to celý stát a tím spíše hra

ničáře. Proto se vynořily projekty reagrarisační (jež ovšem v zásadě nejsou právě 
ve smíšených - najmě hornických - krajích nijak novinkou) a kolonisační, jimiž 

se podrobně zabývá ve své knize ing. A. Pavel. Co dobrého by uskutečnění jich 
přineslo hraničářům, o tom je těžko dnes pronášeti mínění. 

Tolik-je jisto, že ještě dnes - i po opravách, jež tu a tam provedla doba popře
vratová - nemůžeme mluviti o nějaké přiměřenosti či vyrovnanosti sociální 
základny obou vrstev národních ve smíšených krajích. 

Z této nevyrovnanosti vznikaly ty těžké boje našich lidí v "menšinách" za Ra

kouska: hraničáři neměli domů a musili bydliti v cizím, mnohdy špatně a draze, ' 

neměli českých podniků a musili svou prací, jíž vydělávali jen na skromné živobytí, 

přispívati k rozkvětu podniků německých, neměli svých obchodů a musili tedy 

svými penězi posilovati obchodníky německé, kteří se při první příležitosti posta
m 

vili proti nim. Proto vždy, kdykoli se jédnalo o českou školu, byli naši lidé vyhazo

váni z bytů (Ervěnice, Bílina, Břežánky apod.), byli vypovídáni z práce atd. 

Poněvadž způsoby německého boje byly známy, snažil se náš stát zabezpečiti 
hraničáře aspoň základní obranou před dalšími ztrátami. Sluší tu po právu vzpo

menouti, jaký vliv mělo na soběstačnost českých hraničářů ( aspoň po jedné stránce) 

zřizování potravinářských konsumů v době, kdy se v některém z takových míst ne
mohl ještě usaditi český živnostník. 

Starali jsme se o tuto obranu a zajištění již za Rakouska, jsme k tomu povinni i za 

republiky. A tu mnoha zákonů našich opravdu mohlo býti použito na ochranu 
našich hraničářů. 

Nebudeme tu vypočítávati všechny, stačí jistě, vzpomeneme-li jen některých. Je 

z nich již zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (č. 309/21 

Sb. z. a n.), jímž lze se brániti aspoň proti přímé a prokazatelné akci teroristické. 

Ovšem útisk se může díti ve skryté formě, kterou těžko lze postihnouti zákonnými 

ustanoveními. Propuštění z práce lze maskovati poukazem na omezení výroby, 

racionalisaci, nedostatek kvalifikace a pod. Nato pak ovšem doplácejí čeští za

městnanci. Když byl přijat na německém dole po mnohém upomínání český inže

nýr, byla mu svěřena práce podřadná. Byl v ní ponechán léta, až byl skoro duševně 
vyčerpán, načež se mu řeklo, že 'nemá potřebné kvalifikace pro odpovědnou práci, 
byl propuštěn a nahrazen "schopnějším" Němcem .•. 

Jistou záchranou hraničářů byla ochrana nájemníků, jež uzákoněna záhy po pře
vratu v době značného nedostatku bytů. Tím byli uchráněni před oněmi strastmi, 

které musili snášeti před převratem, kdykoli se jednalo o nějakou novou českou 
akci, třeba školskou. Ovšem ochrana nájemníků nemohla zůstati trvalou institucí 

a může v posledních svých zbytcích trvati jen tak dlouho, než pominou předpo
klady, které k ní vedly. 

Positivní část bytové péče tvoří instituce stavebního ruchu. Tou - ať jednotliv-

cům či družstvům - bylo umožněno získávání pozemků ke stavbám bytů (třebas 

i vyvlastněním) a stavby domů pomocÍ státní záruky a levných úvěrů. A z této 

akce bylo mnohým hraničářům pomoženo, že se aspoň v otázce bytové postavili na 

vlastní nohy. 

Také naše volehní zákony mají jakýsi význam i dosah hospodářský a sociální. Se

známe to jasněji, uvážíme-li, jak před převratem byla zejména obecní zastupitel

stva výrazem hospodářských poměrů v obcích našeho smíšeného území a kolik 

rovnoprávnosti poskytly naše volební řády každému občanu těchto obcí pro 

dnešní dobu. I sociální vědomí se povznáší pocitem rovnoprávnosti ve věcech 

politických. . 
Všechna tato i jiná opatření, směřující k ochraně a k napřímení těch, kdož jsou 

hospodářsky slabší, sama o sobě nestačí. Musí tu býti ještě jiné instituce a činy po

mocné, musí tu býti také cílevědomá výchova, z níž se vychází a kolem níž se točí 

'celá činnost. Proto je třeba stálé práce, kterou by hraničáři byli posíleni hospodář
sky. Především nutno zvětšiti počet vlastníků půdy (věc dnes důležitější než kdy

koli jindy), je třeba podporovati a umožňovati podnikání, je žádOUCÍ upraviti 

hmotné poměry veřejných zaměstnanců. Od těchto zaměstnanců žádáme ve smíše

ném území více než jinde, mají službu odpovědnější a těžší v krajích, kde je 

draho - je nutno, už s hlediska státního, aby byli nezávislí. 

Velký význam má naše školství po stránce sociální. Již školky mateřské a 

opatrovny j sou pro sociálně slabé vrstvy - zvláště dělnické - značnou opo

rou a· dobrodiním, umožňujíce rodičům klidnější život při vědomí, že jejich 

děti jsou v takové školce náležitě opatřeny. Čím více budeme moci uvésti v život 

mateřských školek, opatroven a jeslí, čím lépe je dovedeme vybaviti, aby plnily 

svůj úkol, tím více jsme učinili pro sociální povznesení těch nejchudších z našich 

hraničářů. 

Ovšem i škola samotná, vychovávajíc pro život a dávajíc dětem vzdělání, jehož 

budou pro existenční zápas tolik potřebovati, koná velkou práci na poli sociálním, 

Vzdělání je moc, jež se i po stránce sociální bude uplatňovati vždy víc a více, Více 

škol národních a dobře vybavených, znamená také vždy lepší posici naší hraničář

ské mládeže v jejím životním boji. Škola však také organisuje a soustřeďuje kolem 

sebe dospělé hraničáře, podporujíc tak všechny snahy společenské. I tak koná 

práci sociálního rázu přímým stykem s ródiči svých žáků. 

Jistě sem patří i péče o mládež, jak se nyní vyvinula a jak je organisována. Má 

nátěr oficiální a proto tím více může vykonati. Že to při dobré vůli také opravdu 

jde, toho dokladem je na pře působení okresní péče o mládež v Žatci. Podchycuje 

se svými souřaděnými organisacemi život mládeže od nejútlejšího věku až do doby 

poškolní. Mnohé z našich organisací národních, jako je Sokol, mají v programu své 

činnosti péči o mládež školní a o dorost. Pracují tu nejen v oboru, jenž jim je podle 

stanov přikázán, ale i po stránce sociální připravují svůj dorost pro život, nemluvě 
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o podpůrné bratrské péči, již vykonávají nad to a přímo. A tak vše, co v našich 

smíšených krajích žije mezi hraničáři, působí - pokud je prolnuto duchem 

českým - skutečně i k sociálnímu obrození českého člověka na půdě odvěkého 

boje národnostního, učíc jej zápasiti a sílíc jej k tomuto soutěžení, které musí vésti 

k vítězství, bude-li postupováno poctivě a s krajní svědomitostí. 

Uvážím.e-li všechny skutečnosti, s nimiž se naši hraničáři musí vyrovnávati, jejich 

sociální slabost v prostředí vyšších hospodářských možností, j ež j sou na straně Něm

ců (a ovšem i Maďarů), pak seznáme, že slabost ta je nejen dvojnásob tíživá, ale 

i nebezpečná. Vyžaduje si člověka celého a pevného, nemá-li podlehnouti svodům, 

jichž je tolik a tak lákavých. Toho si musí býti vědoma zvláště i veřejná správa, 

jíž je dán do rukou osud věcí. I její povinností je, aby se snažila o sociální a hospo

dářské zajištění našich lidí. Stát má k tomu leckterou moc a musí se odhodlat, aby 

ji také skutečně vykonával a do všech důsledků: sám pro sebe tím bude praco

vat nejlépe. Jistá osamělost a vědomí hospodářské slabosti vede i k jiným zjevům. 

Z nich nejvíce jsou hodny pozoru smíšené sňatky, tedy manželství, k nimž dochází 

mezi příslušníky dvou národností. Český celník, finanční strážník, úředník béře si 

za ženu Němku, s níž se seznámil náhodou, třeba ve službě. Jsou známy takové pří

pady (ač jsou řídké) i u učitelstva. Manželství taková nám v celku škodí. Škodí 

jako příklad (jehož následování nelze doporučovati) a škodí svými důsledky. Tato 

manželství mají obyčejně neblahý vliv jak na českého manžela, tak i na výchovu 

dětí. Jde-li o veřejného zaměstnance, je náprava možná jeho přeložením do vnitra 

země. Hůře už tomu, vstoupí-li do takového sňatku hraničář pevně usazený, na pře 

rolník. 

Vliv hospodářské a sociální základny má své další důsledky i v otázce populační. 

Doba nynější tísně, jež tak těžce dolehla i na naše hraničáře, vede nesporně k de .. 

populaci, jež se jeví mezi Čechy i Němci. Tak v Čechách byl r. 1901 na 1000 osob 

čistý přírůstek obyvatelstva 10,7%, v obvodu nynější země morav.-slezské 9,6%, 
kdežto r. 1930 klesl v Čechách na 5% a na Moravě a ve Slezsku na 8·2%. Je to sní

žení velmi závažné. 

Jaký podíl z toho připadá na národnost naši a jaký na Němce? V r. 1932 se počí

talo v Čechách na 1000 obyv. čsl. nár. 17·10 dětí živě narozených, u Němců 16·35-
na Moravě a ve Slezsku u národnosti čsl. 20,10, u Němců 16·97. Zemřelých hylo 

v Čechách na 1000 osob nár. čsl. 13·49, u Němců 13·57 - na Moravě a ve Slezsku 

byl tento poměr 12-41, resp. 14·06. V roce 1934 mluví čísla takto: v Čechách živě 
narozených čsl. 15-39, N. 14·60 - na Moravě a ve Slezsku čsl. 17-80, N. 15-00; 
zemřelých v Čechách čsl. 12,92, N. 12·77 - na Moravě a ve Slezsku čsl. ll-51, 
N. 12·81. Je tedy porodnost u čsl. veskrze větší než u Němců a úmrtnost zase 

u Němců vyšší. Celkový sestup je však zřejmý a porovnáme-li obě data sčítací, 

zdá se hýt u nás ryc-hlejší než u Němců. Kdežto u Němců je silnější pokles po

rodnosti než u příslušníků čsl. národnosti, je u nich zase také větší sestup úmrt-

nosti, čímž právě vzniká ona diference. Nabádá to k obezřetnosti: celkový poměr 

je již napjat. 
Zlepšení porodnosti nelze ovšem dosíci jinak, než zvýšením hospodářské úrovně 
našich lidí. Zabývali jsme se sice v tomto oboru jen celkovými číslicemi bez zvlášt

ního ohledu na krajiny jazykově smíšené, ale jsme jisti, že ani v těchto krajích 

nejsou pro nás poměry o nic lepší, než jak se jeví v celkovém úhrnu. Jednu výhodu 

snad tam přece máme. Většina našich hraničářů patří přece jen vrstvám dělnic
kým, které mají obvykle více dětí. Zlepší-li se poměry v našem průmyslu, bude 

stoupati porodnost mezi hraničáři. Máme-li zastaviti pokles 'porodnosti mezi nimi, 

musíme se ovšem starati o jejich hospodářské povznesení. 
Slovensko a Podk. Rus má mnohem značnější přírůstek obyvatelstva než západní 

země. R. 1901 mělo Slovensko na 1000 obyvatel přírůstek 13, r. 1932 pak 11·8, 
Podk. Rus 17,1, resp. 19·5. V r. 1932 bylo na Slovensku na 1000 obyvatel živě naro

zených dětí čsl. 28·46, mad'arských 26-04, r. 1934 čsl. 24·94, maďarských 22,70, 
zemřelých u čsl. vl'. 1932 bylo 15,54, u maďarské 16,65, r. 1934 tl čsl. 14·50 a 

u Mad'arů 15·33. Na Podk. Rusi připadalo na 1000 obyvatel dětí živě narozených 

P. Rusů 43,56, Mad'arů 31-22, zemřelých P. Rusů 21-54, Maďarů 18·48 - r. 1934 
živě narozených Podkarpatských Rusů 38-42, Maďarů 25,99, zemřelých Podkar

patských Rusů 19·31, Maďarů 15·27. Poměr je zde asi v podstatě týž; na P. Rusi 

je však větší úmrtnost u národnosti podkarpatoruské. 

Ožehavým problémem mezi hraničáři je to, čemu se u nás říká jedním slovem "po

litika". Tedy: politické stranictví. Vnáší mezi naše lidi v území jazykově smíšeném 

zmatky a nejistotu, poněvadž se velmi často zájmy stranické kříží se zájmy hrani

čářskými. Politika tu znamená i zasahování do věcí obecních, tedy do otázek, jež 

j sou mnohdy se stanoviska hraničářského velmi důležité. 

Mezi našimi lidmi v krajích jazykově smíšených nemělo by býti růzností, ale jed

nota a svornost v požadavcích i úkolech, jež jsou výz~amné pro život našich lidí 

mezi jinojazyčným živlem. Stěžujeme-li si v krajích čistě českých, kde není nebez

pečí národnostního, že politické zájmy stranické (a mnohdy nejsou tyto zájmy ani 

stranické, ale osobní) mívají vrch nad zájmy státu a jeho hezpečnosti, pak by to 

. tím více mělo býti předmětem stížností mezi hraničáři. A nejen stížností, ale i úvah 

a činů, vedoucích k nápravě. Zápasíme-li už uvnitř země o určité řešení politických 

otázek, nehrOZÍ tu státu tak velké nebezpečí a je možno škody napraviti. Jinak je 

tomu zpravidla v pohraničí. Nedělejme si ilusí. Proti sobě stojí tam dva názory: 

jeden, který chce zachovati tento stát za všech okolností a za cenu jakýchkoli 

obětí, a druhý, jemuž existence státu není blízkou, nesmýšlí-li o ní ještě hůře. Není 

pochybnosti o tom, že jsou to hraničáři, kteří vyznávají prvý, názor. Proto není a 

nemůže býti správné a státu prospěšné, působí-li politický život ve směru opač-
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ném, to jest rozleptává-li, místo co hy vedl ke svornému uplatňování jednotného 

postupu. Svědomití činitelé našich politických stran měli hy si velmi dohře roz

vážiti, jaké pokyny jest dávati do jazykově smíšeného území, a zejména měli 

hy všemožně hrániti každému tříštění v postupu na místech, kde ohyvatelé 

naší národnosti jsou skutečnými Chody našeho ohnoveného státu. V kraji čistě 

českém je škodou, odstraní-li politika řadu lidí z veřejné činnosti. Tím větší 

škodou je však takový úkaz v území jazykově smíšeném, kde nemáme takové 

zásohy a kde je třeha práce každého jednotlivce. Vnášeti nesnášenlivé politické 

stranictví mezi hraničáře je čin nehezpečný nejzákladnějším pojmům státnosti. 

Ve smíšeném území měli hychom pracovati k jednotnosti všech politických 

projevů. 

Zejména na pováženou je projevovati nesmiřitelné politické stranictví při ohecních 

volhách. Tu je vhodná příležitost jen k přísaze na jediný program: na stát, jeho 

. samostatnost, celistvost a neodvislost. A ne na program stran. 
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Zmínili jsme se o tom, že naše volehní řády přispěly kjisté pevnosti sociálního sebe

vědomí našich hraničářů. Je v tom kus pravdy. Ale i v tom směru může hýti vyko

náván příznivý vliv na ně jen tehdy, když se od nich nežádá nesmiřitelná přísluš

nost k politické straně. Je třeha opakovati tyto známé a opětovně pronášené oha

vy, byť se někdy zdá, že ani teď není pro ně dosti porozumění •.• 

N ezhytnou však podmínkou zdaru české práce zachraňovací mezi našimi hrani

čářije udrž eti j ej ich kul turní s poj ení se ži votem národa. Není a nesmí to 

hýt pro nás problémem. Je to prostě příkaz, hez jehož splnění není možno dojíti 
cíle. Platí-li stále ještě ve vnitru státu napomenutí Palackého o nutnosti kulturní 

výzhroje, která jedině umožňuje vítězství dohré myšlenky, pak to platí ve smíše. 

ném území mnohem důrazněji. Čím vyšší bude kulturní úroveň našich lidí, tím 

hezpečnější bude jejich postavení mezi Němci, Poláky a Maďary. Té úrovně mohou 

hraničáři dosáhnouti jen tehdy, hude-li jejich spojení s národem co nejužší a nej
stálejší. 

Po stránce kulturní je tedy nutno hraničáře vyzbrojiti co nejdokonaleji. Dnes není 

tam již toho osamocení, jaké tam bývalo dříve. Jednak tím, že i mezi hraničáři při

bylo lidí kulturně vyšší úrovně, jednak tím, že konečně i tam může výchovně půso

biti rozhlas. Hladu po kultuře je tu ovšem stále ještě dost a není vděčnějších 

posluchačů, než jsou naši hraničáři. Z toho pak musíme pro sehe vyvoaiti povin

nost, aby jejich hlad byl ukojován vždy jen tím nejlepším, co můžeme dáti na poli 

osvěty: školy, řečníci, divadla, koncerty, knihy, kursy, vše musí býti v ne j lep š ím 

výběru pro naše hraničáře. Jen tím můžeme ukázati výši své kultury mezi Němci, 

Poláky a Mad'ary. Škola dobře vybavená přitahuje sama sebou: naši lidé pochopí, 

že svěřují své děti do rukou nejlepších, do školy, která je vzorem. V tomto oboru 

máme mnoho nedostatků, ačkoli bylo postupně vykonáno velmi mnoho. Je proto 

nutno pracovati všemi silami, aby se zlepšení stalo skutkem i všude tam, kdejeho 

třeba a kde bude svědectvím naší kulturní opravdovosti a výše. 

Z tohoto okruhu je pro smíšené území významný zákon č. 430/1919, jímž bylo 

povinně organisováno veřejné knihovnictví a ohcím uložena péče o ně. Před válkou 

mívaly naše spolky v krajích smíšených své spolkové knihovny, jež nebyly oprav

du - ve většině případů -, - špatné. Svědčily o touze českého člověka po dobré 

české knize. V "menšinách" se hodně četlo a mnohdy se tam člověk setkal s pro

stým horníkem či dělníkem, jehož sečtělost překvapovala. Existence těchto spolko

vých knihoven byla i svědectvím obětavosti českého lidu pro kulturu. Vznikaly 

z věcných darů, ale hlavně z příspěvků členských, které byly opravdu vdoviným 

grošem.. Dnes jsou tyto knihovny nahrazeny veřejnými z velké části: ve smíšeném 

území máme na 900 veřejných knihoven místních a 39 bohatších knihoven obvodo

vých. Ovšem zákon nesplnil všeho očekávání: některé obce s německou většinou se 

vzpírají přispívati na veřejné knihovny české a odpírají jim místnosti. V takových 

případech musí zase soukromá péče nahrazovati veřejnou. Je třeba ovšem připo

menouti, že tyto obce jsou v celku výjimkou a že se některé z nich nechovají tímto 

způsobem jen k českým potřebám, ale i k německým. 
Sluší se zmíniti také o činnosti kulturní, kterou na tomto území konají místní osvě

tové komise a okresní sbory osvětové. Jejich práce je na mnohých místech velmi 

cenná a významná pro hraničáře. 
Mnoho z kulturní práce vzaly na se spolky, jež tím plní ustanovení stanov. Je tu 

nutno jmenovati místní odbory Národních Jednot a Matic, Sokol, Dělnické tělo

cvičné jednoty aj. Jeto dobrovolná, ukázněná práce, která půsohí na členy bez

prostředně. Méně příznivé výsledky podává kinematograf, jehož přínos do kultur

ního života není úměrný možnostem. 

Kraje, obývané našimi hraničáři, slynou přírodními krásami. Lákají k sobě v létě 

i v zimě. Dříve zde bývali návštěvníky téměř jen Němci, z českých lidí přicházel 

sem málokdo. Dnes je tomu jinak. Spousta turistů vyhledává tyto kraje, bydlí 

tu přes léto a dojíždí sem v zimě, takže se tu všude ozývá mnoho českého hovoru. 

Z tohoto zájmu, který projevují lidé z našeho vnitrozemí, měl by plynouti hmotný 

a ideový zisk našim hraničářům. Není tomu, bohužel, vždy tak, jak bychom si 

přáli. Je známo, že mnozí naši turisté používají - a někdy používati musí - uby

tování v německých podnicích. Jen se leckdy stává, že nevymáhají všude práva 

pro svůj mateřský jazyk a nutí se do řeči, kterou často znají jen velmi nedokonale. 

Zjejich chování může čerpati český člověk, v místě usazený, bua: sebevědomí nebo 

skleslost, resignovanost. Jsou si toho vědomi všichni naši turisté a sportovci? 

Nemalý význam mají pro naše hraničáře sokolské zájezdy, a to i ty, kdy mezi hra

ničáře zajíždějí početné výpravy Sokolstva z vnitra země (zejména z Prahy) v kroji 

sokolském a v sídle hraničářské jednoty provádějí pak veřejné cvičení nebo tělo-
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cvičné či hudební večery - i zase zájezdy pracovní, kdy přijíždějí sokolští "menši

nán" ke schůzím svých hraničářských chráněnek buď přednášet nebo radit se o spo

lečných potřebách a tužbách. 

Také hromadné výlety žactva našich škol z území hraničářského do Prahy zname

nají vždy nejen obohacení hraničářských dětí o různé poznatky na vlastní oči, ale 

i vzestup jejich národního sebevědomí. 

Jest vítati i občasné zájezdy jiných spolků (na pře baráčnických, zpěváckých, ochot

nických a pod.) mezi naše hraničáře. PI:inášejí vždy mnoho dohrého nejen účast

níkům zájezdu, nýhrž i našim lidem, žijícím všední život v cizonárodním prostředí: 

jsou jim vždy svá tkem. 

Dosud jsme se zahývali skoro výhradně jen pohledem do minulosti neho do pří

tomné dohy. Chceme-li však i v hudoucno upříti pohled, nikoli ahychom hyli pro

roky, nýhrž proto, abychom hledali směr - zase musíme začíti minulostí ... 

Na Dašicku u Pardubic byly v XVIII. století rozděleny císařské dvory (t. zv. raa

bisací) a pozemky, takto uvolněné, kolonisovány lidmi, přivolanými z Německa. 

Snad je to poslední fáze kolonisační u nás v území čistě českém. Tak vzniklo v pro

středí úplně cizím několik obcí a osad téměř výlučně německých. Němectví se tu 

drželo poměrně dosti dlouho a oddrobovalo se jen po částečkách. Jeho poslední 

ubohé zbytky držely se - i se školami - uměle až skoro do dob před';álečných 
(Véska, Moravanské). Kde jsou dnes Němci, kteří sem byli dovezeni? Kde jejich 

potomci? Zbyla tu po nich jen jména, nic více. Vstřebali jsme je. 

Kdybychom se hlouběji podívali na to, kolik kolonistů nám sem do Čech a na Mo

ravu - pokud české osídlení nebylo ještě tak husté - posílali Němci z říše, podi

vili bychom se tomu, co se jich počeštilo průběhem doby. Ztratili základnu, ztra

tili živou souvislost se svou původní vlastí, vymřeli, zanikli, počeštili se. 

To vše uvádíme jen proto, abychom zdůraznili, že i náš národ měl asimilační schop

nosti přirozené a že není třeba' lomiti rukama nad naším lidem ve smíšeném územÍ. 

Jena nás spíše, abychom i tu z dějin čerpali poučení. 

. Měli-li jsme v minulé době - a na případě dašickém je to viděti velmi názorně

dosti schopnosti, abychom dovedli absorbovati kolonisty, kteří přišli k nám do 

zcela cizího prostředí, budeme jistě míti i v budoucnu tolik síly, abychom udrželi 

své lidi, kteří žijí na hranicích státu, tedy doma. Nejde nám o to, abychom odná

rodňovali Němce, Poláky a Maďary, ale abychom neztráceli svých vlastních pří

slušníků! Chceme si udržeti všechny, kdož jsou s námi spjati mateřskou řečí, kul

turou, rodem a původem. N ej sme tak velkým národem, abychom si mohli dovoliti 

luxus ztrát tak bolestných a těžkých! 
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A z toho, co jsme uvedli již na počátku tohoto konečného pohledu i na různých 

místech celé kapitoly, se nám podává poučení zcela jasné a zřejmé. Je potřehí za-

chovati s našimi předními strážemi stálý, pevný kulturní styk, z něhož musí nabýti 

přesvědčení, že jsou členy státního národa, jenž si tento stát krvavě vybojoval, 

vybudoval a buduje i nadále. Nesmějí býti bolestíny, ale musí nésti hlavu hrdě 
vzhůru. K tomu musíme působiti všemi silami. Sjednáme-li jim lepší hospodářskou 

a sociální úroveň, pak zabezpečíme jejich budoucnost a pojistíme tak nejlépe ne

dotknutelnost hranic našeho státu. Budeme-li s nimi udržovati stálý kulturní styk, 

pak časem uvidíme, jak je živé a bezprostřední jejich národní uvědomení, jak je 

pevný jejich národní duch, který je sílil v dobách nejtěžších. 
Sluší se tu něco říci zvláště ještě o P o lácí c h. Vedeme-li národnostní boj s Němci 
a Mad'ary, je to celkem pochopitelné. J deť o cizince, nepřátele odedávna. Ale Po

láci? Proč ti stojí proti nám? Kde je kořen tohoto zla, jež pudí do vzájemného boje 

dva národy, tak si blízké i původem, řečí i místně? 
Pokud jde o politiku, s níž se nyní hlásá o:6cielní boj Polsky proti našemu státu, 

toho příčinou se zdá býti především skutečnost, že v Polsce vládne strana, již lze 

nazvati "haličskou'(, (ta před válkou i za války vědomě sloužila Němcům v Ra

kousku!) a "ruskou", jež z nenávisti proti "Moskalům" ztratila vědomí svého slo

vanstvÍ. Nejlépe si rozumíme s Poláky ze záboru kdysi německého, s Poláky z Po

znaňska. Ti vědí, co je boj s Němci, a dívají se proto na nás zcela jinak. Ti vidí 

stále, že máme před sebou stejného, společného nepřítele. 
Hlavní předmět sporu je ta část Těšínska, jež po válce zůstala při našem státu. 

Zprávy, jež odtamtud docházejí, svědčí, že tam jsou nám Poláci dnes zavilejšími 

nepřáteli, než sami Němci. Právem? Ne! Náš stát nejen neškodí, nýbrž do_ 

konce jim umožnil vzdělání ve vlastních školách národních i vyšších a nechce na 

nich nic, než loyální přiznání k našemu státu. Marně. 
Agitace - vedená zvenčí - zasáhne vždy, kdykoli se vzájemný poměl' našich Po

láků k nám poněkud zlepší. Nebýt té agitace, dávno by byl na Těšínsku pokoj a 

míl' mezi námi dvěma. 
A budoucnost? Budeme-li klidně pokračovati ve své dosavadní politice k těšín-

ským Polákům, přijde chvíle, kdy uzná i Polska, že se zde neděje nic, co by mohlo 

býti prá vem příčinou nějakého nepřátelství. Více než kdekoli jinde tu zmůžeme 

kulturou, jež je u našeho lidu nesporně vyšší. Ponenáhlu přijdou Poláci k témuž 

názoru a k přesvědčení, že se mohou s námi měřit zase jen kulturou a nikoli kame~ 
ním, vybíjením českých škol a nadávkami. My si také nic jiného nepřejeme. Dává

me tu Polákům - našim i cizím! - chleba, práci. Nechceme za to od nich jejich 

národnost, nýbrž jen poctivou snášenlivost a - pokud to jsou naši občané státní

opravdovou příchylnost k našemu státu! 

A tak - pohovořivše o všem podstatném v této věci - můžeme přikročiti k celko

vému závěru. 
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Se stanoviska hraničářského je ideou našeho státu teď: Zachovat celistvost 

stá tní v těch územních mezích, jak je máme dnes. V provádění a usku= 

tečňování této ideje nejlepšími pomocníky a spolupracovníky jsou 

naSl hraničáři - ovšem hraničáři nej en uvědomělí, opravdoví, ale 
i státem ani národem neopuštění! 

JAN DVO:ŘÁK A RUD. STRÁNSKÝ 

PO~ÁMKA:. *) ~ r~ce 18:5 konal se sice v Budapešti prvý sjezd zástupců nemaďarských národů v Uhrách 
~a prItoomn~~tl ~Iova~u: S~bu,a Rumunů-tedy bez Chorvatů a Podkarpatských Rusů-a proslovil několik po
zadav~u, v Jlchz .s~lnem ocekaval záchranu nemaďarských národů v Uhrách, ale nepřinesl záchrany, poněvadž 
Maďarl neustoupili. 

LI~~RATURA: F. Běleh~ádek, Obecná škola národnostní, kterak se zřizuje; Školství menšinové a Ú.M.Š. (Česká 
p~litika. V. 1913) - R. Fzscher, Vznik a vývoj českých škol v Olomouci a německých obcích okresu olomouc
k~ho. 1932. - Ant. Hubka, Soukromé sčítání lidu roku 1900. - Jan Kapras, O českém státě za války a po 
vaJce. 1920. - Frant. Lukavský, Menšinové školství na Plzeňsku. - J os. Lukeš, Obraz Slezska v číslech. 1913. _ 
R. Neuhofer, Patnáct let středního školství. 1933. - A. Pavel Úkoly naŠI' vm'tY 

, k I' I 1935 , rm o omsace,. . _ 
Rauchberg, Der nationale Besitzstand dér Deutschen in Bohmen I -II 1905 A S'k k' D S hl' . . . .-. ~ ors:f, as c uwesenm 
der Slovakel. - J. Šubrt, Vývoj a život českých menšin. 1908. - České menšiny v sev.-vých. a vých. Čechách. 
1910',-yJ : Vo~enílek, Př~dhěžné výsledky čsl. pozemkové reformy. 1930.-Padesát let Ú.M.Š. (Sborník 1930). 
- Vyrocru zpravy Ú.M.Š. - Mapy: Šubrt, Šest národnostních map ohlasti N.J.S. 1911. - Hocke-Dvořák 
Mapa našeho pohraničí. 1920. - Říhovy mapy jednotlivých oblastí. 1934-5. • 

aše politické úkoly ve Slovanstvu 
i 

N átod československý nevyniká mezi národy slovanskými počtem; byl po dlouhou 

dobu zbaven své samostatnosti politické, nadto byl rozštěpen pod dvojí státní 

svrchovanost, což značnou měrou přispělo k vytvoření dvojí spisovné řeči a za

temnění vědomí národní sounáležitosti. Nedostatek samostatnosti politické vedl 

k podřízenějšímu postavení v hospodářství, důsledkem toho bylo značné vystěho

valectví, jež často právě živly energické a průbojné, jistě však vždy značný počet 

obyvatelstva ze souvislých sidlišť národní~h odvádělo do zahraniční diaspory. 

Všechny tyto okolnosti neukazovaly by právě na nějak vynikající poslání politické, 

jež by bylo údělem našemu národu ve Slovanstvu, a přece pravý opak jest prav

dou. 

Již v prvých historických dobách středoevropského Slovanstva vystupuje náš 

národ jako krystalisační jádro, kolem něhož se seskupují nejen kmeny, které 

tvoří základ národa, ale i jiní národové (nejen slovanští), aby vytvořili středo

evropskou mocnost vyššího řádu. Je těch pokusů celá řada: Samo, říše Velko

moravská, Přemysl Otakar II., Václav n., Karel IV., monarchie habsburská, 

pokud její representanti sídlili v Praze. Není úkolem této stati vyložiti, proč ve

dení střední E,vropy nepřešlo do našich rukou a tam nezůstalo, lze však konstato

vati, že nestalo se tak také bez viny naší, jež spočívala v přílišném individualismu, 

směšování sporů o zájmy ideální s praktickou politikou a menší odolností vůči 

cizímu rozleptávání, v nedostatku houževnaté vytrvalosti na pevné linii. 

Třicetiletá válka přinesla za všecky tyto chyby krutý trest, utrpením zocelila 

národ, který také přihráním krve jiných národů evropských, zvláště pak soused

ních, oslabil posavadní tendenci slovanské atomisace, a náboženským sjednocením 

největší své části ztratil největší impuls k vnitřním bojům. Ale národ znovu 

k životu se křísící jednak byl tu v rozptýlení svých uvědomělých členů, což půso

bilo k jejich těsnějšímu semknutí, jednak neoplýval statky pozemskými, což pů

sobilo vyššÍ hodnocení statků mravních a zeslabení rozporů sociálních, jednak 

potřeboval ve svém snažení opory, a tuto nalézal ve svých dějinách, jež mu zá-
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roveň přinášely poučení pro budoucnost, a ve slovanském uvědomění, jež jej 
povznášelo k členství mohutného svazku. 

Jest přirozené, že idea slovanství, tak plodná pro cíle znovuzrození, byla kultivo

v,ána, a to nejen jazykově, vědecky a společensky, ale i politicky. Projevy spíše 

cItové povahy byly snahy po asylu uprchlíků (na pře po potlačení polského po

vstání) a účast na válečných podnicích slovanských (polské povstání, osvobozo

vací hoje na Balkáně); k nim však záhy se připojilo i praktické budování styků 
způsohené vystěhovalectvím do zemí slovanských, zvláště Ruska i zemí halkán

ských. Tam především naše inteligence nalézala místo práce a pole k hudování 

vědeckých i jiných zařízení, poznávala lid a jeho vlastnosti, touhy a bolesti, 

zaujímala stanovisko v politických snahách i sporech slovanských národů a po

máhala značnou měrou tvořiti národní tradici jak ve státech své půsohnosti, tak 

i vlivem domova, který pravidelně vystěhováním nejen nepřestal, nýhrž naopak 
se často zvětšil. 

Naděje doma chované a zprávy ze zahraničí přicházející vrcholily v zásadně přá
telském poměru vůči všem národům slovanským, ve snaze podporovati jejich 

moc a úspěchy, ve snaze hrániti všem rozporům vzniknuvším mezi těmito národy . ' 
tak zejména sporu rusko-polskému a později srhsko-hulharskému. Sjednocení Slo-

vanů hylo cílem původního panslavismu, který sice hyl hlásán některými učenci 
a politiky, hyl vlastním podkladem všeslovanského sjezdu z r. 1848~ dal podklad 

Riegrovu a spol. zájezdu na Rus, ale zůstával ve své podstatě jen programem 

ideálním, jenž se nevtělovaI v praksi politickou, nej méně už v praksi naším národem 

se zahývající. Rozhovory německo-ruské vyhražovaly sféře programu ruského 

z hývalého Rakousko- Uherska Uhry, Halič s Bukovinou a neurčitou část Chor

vatska, ahy hylo spojení na Balkán; ostatní (tedy také Čechy, Morava a Slezsko) 

mělo zůstati ve sféře programu německého. Při tom ruský zájem v těchto dohách 

mnohem více hudila sounáležitost náhoženská, než národnostní, vysvětlitelná 
východními vlivy v národě ruském, který ve svém celku vlastně teprve dnes 
se prohírá k cítění nacionalistickému ve smyslu západním. 

Jest viděti, že tu šlo vlastně o rozšíření ruské državy po Slovanstvu, a zvláště 
východním, a proto se ukázalo pochopitelným, že - ač tohoto panslavismu také 

hylo se z důvodů politických i námi ,dovoláváno, a ač tento panslavismus zejména 

v hývalých Uhrách hyl stálým strašákem vládnoucího režimu - přece jen Čecho
slováky nehyl chápán ohecněji jako žádoucí politický směr. Nehylo to proto, že 

hy se hyli hývali ohávali politického spojení s Ruskem (proti carskému Rusku 

teprve vyhraněnější názory sociálně demokratické strany se počaly stavěti), nýhrž 

naopak z obavy, že hychom hyli při této organisaci pominuti a ponecháni na 
pospas politické moci a národnímu útisku říše německé. 

Tedy přes sympatie k Polákům přece jen hyla považována za praktičtější a reál

nější orientace ruská, zejména též proto, že nehyl neznám podíl vlastní viny polské 

na národním neštěstí. Nadto poměr Poláků v záhoru rakouském vůči potřehám 

českým i slovenským hyl většinou negativní, ať nedím mnohdy - arci vlivem 

jiných činitelů - nepřátelský neho aspoň přezírající (měla na to zajisté vliv také 

společenská struktura vedoucích kruhů polských se značným vlivem početné 

šlechty, kdežto u nás po zhouhách války třicetileté vedla především demokraticky 

založená inteligence, rekrutovaná většinou z vrstev nezámožných a nevysoké 

posice společenské). 

Konečně pochopitelná nevole Poláků, směřující proti dělitelům a uchvatitelům 

Polsky, ohrátila se (docela slovansky) nejvyhraněnějším způsohem proťi Rusku 

(mnohem mírněji proti Prusku a takřka vůhec nikoliv proti Rakousku), což jen 

světovou posici Slovanstva ztěžovalo a zeslahovalo a podohně jako etnografický 

a potom i politický rozpor Srhů a Bulharů, hránilo jakýmkoli účinnějším pokusům 

organisačním ve Slovanstvu. 

Tato převaha ruské orientace se ohjevila zejména dvakráte prakticky: jednou 

v šedesátých letech. snahou po usměrnění vystěhovalectví českého a slovenského 

na Amur a reemigraci amerických Čechů a Slováků tamtéž: pozoruhodný pokus, 

zmařený jen zakročením Americké Unie; a potom za války rusko-turecké pod

porou ruských snah a živelným hnutím v Rakousko- Uhersku, jež - ač proná

sledováno úředními kruhy - přece vykonalo svůj vliv na to, že choutky inter

venční hyly značnou měrou zeslaheny. 

Účast na parlamentním životě poskytla zejména Čechům možnost, ahy zdůrazňo
vali nutnost příznivého poměru hývalé monarchie k státům slovanským a s nimi 

spojeným; z tohoto prostředí se vyvinul tradičně přátelský poměr ke Francii; 

stejné osudy příslušníků národních do Rakousko- Uherska zahraných vedly 

k sympatiím a snaze po spolupráci s Italií a Rumunskem; značná emigrace a slo

vanské styky v této emigraci vykonávaly rozhodující vliv na hledání zaslíhené 

země svohody v Unii Americké, jejíž státní zřízení hylo považováno za vzor, 

podle něhož hylo hy upraviti také poměry ve vlastním domově, kdyhy se příleži

tost nahodila. Už v té dohě však živé cítění sociální, časný vývoj politických 

programů z něho pramenících a po případě socialistických vedl dříve, než u jiných 

Slovanů, k modernisování politického kursu, vedle něhož se záhy dostavilo v ná

rodě vzmáhající se cítění repuhlikánské. Tyto okolnosti vykonávaly na ostatní 

Slovany vliv nestejnoměrný: jednak přitažlivý na strany radikálnější, jednak 

odpudivý na strany konservativní, jimž také někdy vadil český katolicismus 

a neúspěchy snah po rozšíření pravoslaví, později pak v některých vrstvách čes

kých ujímající se zásady volné myšlenky. Pokud pak někteří čeští pracovníci hyli 

ve stycích se svohodnými zednáři a ohdohnými společnostmi, sdíleli osudy jejich 

kolísavého poměru k Rakousko- Uhersku, vysloveně příznivého poměru (v Prusku 

i oficielně dokumentovaného) k Německu (vůči němuž také čeští evangelíci ja

kožto ku pohělohorskému asylu nemohli se stavěti zcela odmítavě), který jen 
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anglickou, francouzskou a italskou účastí na hnutí zednářském byl modifikován. 

S druhé strany katolicismus pro vynikající účast svého kleru i vynikajících svých 
osobností na českém obrození zjednal si mohutnou odezvu v obyvatelstvu, kterou 

- jak patrno - vlivy jemu odporující až podnes zlomiti nemohly, a průběhem 

času ani na svém odporu nesetrvaly. 

Slovenská větev našeho národa byla před jazykovou odlukou spojována spole

čenstvím spisovného jazyka, jak se zejména objevovalo v literatuře náboženské 

a ve spisech úředních, pokud užívaly jazyka lidového. Politická nesvohoda dala 

vystoupiti Slovákům jen při ne mnohých příležitostech politicky samostatně, 

zejména, když jejich mohutné vystoupení r. 1848 vedlo ve svých důsledcích 

k usilovnému potlačování, a když sociální struktura bývalého království Uher

ského odváděla inteligenci a majetné vrstvy od lidu, a tato gentry, jedině užívající 

politických práv, ustálila se na jednotném jazyku maďarském a průběhem času 

přijala maďarské cítění národní. Proto Slováci, kteří chtěli slovansky mysliti,. 

psáti a se uplatniti, cítili národní jednotu s Čechy, s nimi splývali a na jejich území 

pracovali (Palacký, Šafařík, Kollár). 

Průběhem času také u potlačených Slováků se objevily snahy po svobodném po

stupu doma, i počala se naznačovati národní svébytnost vůči Čechům, jak se vlastní 
spisovná řeč vžívala, třebaže základní tón politického creda předpřevratového 

na Slovensku tvořilo přesvědčení o národní jednotě (ač se dvěma spisovnými 

jazyky), tón, který konečně ani dnes není jiný, přes snahy po zachování osobitých 

vlastností a hájení zvláštních zájmů Slovákův, zejména proti nedosti uzrálým 

snahám nivelisačním. Jest připomenouti, že náboženské lišení Slováků na kato

líky a evangelíky mělo také politické důsledky. 
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Bylo třeba takto stručně načrtnouti stav a poměry národa československého v bý

valém Rakousko- Uhersku, aby bylo možno vyložiti jeho slovanský program a v něm 

konanou práci. Není nezajímavo konstatovati, že česká i slovenská emigrace za

chovávala zpravidla tradice domácí, někde dokonce zradikalisované. Bohužel, 

právě ve své nejmohutnější větvi, ve Spojených státech amerických, emigrace 

tato zřídka dosáhla ve vědomí E.árodním třetí generace. V jiných státech bývalo 

tomu lépe, také snaha, zejména sloyenské emigrace, aby po dosažení jakéhosi 

majetku se vracela, ale už i před návratem zasílala své úspory do vlasti, zname

nala značné posílení Slováků v býv. Uhrách, a skoro bych řekl, že bez t. zv. 

"AmerikánůH těžko bylo by bývalo udržeti národní vědomí a aspoň tu politickou 

linii, kterou v této zemi zastihl převrat. 

Postavení Slovanů ve světové a speciálně evropské politice nebylo v XIX. století 

celkem snadné, ani zvláště příznivé. Čechoslováci a Poláci, pak Slovinci (ovšem 
i Lužičtí Srbové) byli v cizím záboru, samostatné (dlouho jen polosamostatné) 

státy Bulharsko, Srbsko a Černá Hora měly poměrně malé teritorium a značnou 
část svého národa za hranicemi, jediné Rusko mělo charakter nesporné velmoci, 

ale jeho význam byl paralysován antagonismem britským, Německem, Rakousko
Uherskem a dočasně i Francií a ltaHí; na Balkáně pak bylo Turecko překážkou 

ruských plánů osvobozovacích i expansních. 
Z tohoto stavu se logicky vyvinula potřeba práce za bližší semknutí Slovanů, 
jež by této snaze poskytlo dostatečné moci k dosažení rovnoprávného postavení 

s 1. zv. historicky staršími národy (nazývány historicky staršími vlastně jen proto, 

že v západnickém pojetí dějin světových vykazovaly delŠÍ dějiny samostatnosti 

a starší vliv na utváření právě západních dějin)"'. A protože právě mezi slovan

skými národy byly zde shora zmíněné rozpory, hyla přímo dána historická úloha 

Čechů (Slováci ve svém utištěnÍ nemohli pomýšleti na samostatné plnění úkolů poli

tických), aby utvořili společnou platformu, na níž se mohly i ty slovanské národy 

setkati, jež spolu bezprostředně jednati nemohly. A národ český tomuto histo

rickému poslání rozuměl: od sjezdu r. 1848 až do světové války nebylo opominuto 

příležitosti vědecké, slavnostní neho hospodářské, kdy bychom nehyli vítali 
v Praze zástupce co největšího počtu národů slovanských, a vedle slavnostních 

a odborných projevů nebylo se zahajovalo a vedlo jednání o obecných potřebách 
Slovanstva, Pro tyto věci byla Praha skutečným ústředím, jež zvalo, program 

připravovalo, jednání nejhojnější měrou se zúčastnilo a bylo hostitelem. A česká 
žurnalistika dala se cele do služeb této ideje, tím spíše, že byla ve své podstatě 
národní a nikoliv jako u valné části jiných národů mezinárodní, na niž zejména 

organisační přimykání Židovstva k národu německému a jeho odpor proti Rusku 

pro jím zavedená opatření, obmezující Židy, vykonávalo dosti značný vliv proti-

slovanský. 
Snahy po vyrovnání rozporů mezi Rusy a Poláky a Srby i Bulhary nezanikly, 

pokusy však - třebaže dospěly k vytvoření určité možnosti komunikace mezi 

spornými stranami a průběhem času umožnily jejich současnou účast na společ
ných slovanských podnicích - nemohly přirozeně vésti k smazání sporů a plné 

spolupráci. V tomto směru ard nebyly šťastnější ani pokusy, které hyly činěny 
politicky silnějšími a neodvislejšími organisacemi, nehoť k bolesti křivdy a pa

mátce padlých na obou stranách přistoupilo také účastenství a vměšování z kruhů 
neslovanských a toto - disponujíc často politickou a hmotnou podporou - do

vedlo si vliv zahezpečiti. 
Stará idea panslavistická chtěla uviděti sjednocení Slovanů pod vládou ruskou, 

a třebas hoje za osvobození balkánských národů dály se jistě z pohnutek mravních, 

hluboce pronikajících širokou ruskou veřejnost, přece jen už od Kateřiny II. vidělo 
Rusko svůj přístup k volnému moři především v Cařihradě, který tedy měl býti 

ruský a oživiti zároveň ideu Byzantského císařství. Jej asno, že tato idea nesnášela 

se dobře s požadavkem samostatnosti národů balkánských, a nadto mluvily proti 

ní často násilně řešené spory o hranice vlivu a moci mezi národy halkánskými. 

Ale tyto naděje ruské byly pochovány ve válce Krymské a Berlínským kongresem; 
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s jejich výsledky se sice Rusko nikdy trvale nespokojilo, ale poměry byly silnějšÍ, 

než ono, a nadto nová expanse na Dálném Východě počala odvraceti jeho pozor

nost od obtížných otázek balkánských, kde si sice Rusko zachovalo postavení 

konečného a vrchního ochránce, ale čím dále tím spíše nadaného povinnostmi 

a nikoli právy. Do politiky balkánské zasahovaly také jiné státy, a samostatnost 

balkánského území (až na Cařihrad a nedaleké okolní území) si už vybojovaly 

balkánské státy samy. Vznikla tedy idea "Balkán balkánským národům!" 

Severní Slované pak na spojení s Rusy nechtěli nebo nemohli počítati, a tak vidíme, 

že základní idea starého panslavismu ztratila půdu a jakoukoli naději na realisaci. 

A třebas hy se v praktické politice také počítalo s účinkem ideálů, které třeha 

nikdy nehude možno uskutečniti, přece jen nedostatek reálního podkladu musí 

takový ideál nutně dříve nebo později uložiti stranou. 

A přece se chtělo docíliti nějakého užšího spojení mezi Slovany, jakožto protiváhy 

proti mocným politickým vlivům západním a konečně i východním. K tomu cíli 

bylo potřeM dvojí věci: jednak toho, aby Slované spolupracující měli pro sebe na

vzájem nějakou reální hodnotu politickou, a jednak, aby této spolupráci byla polo

žena za základ idea, již by všichni mohli aspoň zhruha přijati a jež hy nenarazila 

také na odpor státní moci jednotlivých států slovanských a nemohla dohře býti 

pronásledována také ve státech sice s neslovanskou vládou, ale Slovany ohýva

ných. 

V prvém směru šlo především o to, ahy Slované ohývající vhývalém Rakousko

Uhersku jednak došli k určité spolupráci, jednak ahy v této velmocinahyH jaké

hosi značnějšího vlivu. Hnutí za tímto účelem vyvolané mělo různé názvy, slou

žily mu různé politické koncepce (na př. u nás t. zv. positivní politika), jako celek 

hylo označováno (někdy ne bez jakési přimíšeniny příhany) austroslavismem. 

Posito tedy, že nehylo možno rozumně očekávati v dohledné době rozbití Ra

kousko- Uherska, a nadto rozbití, jež hy snad jeho obyvatelstvo nepřivedlo do 

područí Slovany ještě mnohem méně žádaného, hylo programem získati jednak 

dynastii poukazem na odstředivé a státu nebezpečné tendence vládnoucí menšiny 

německo-maďarské, vůči kterým neněmecká a nemaďarská, především slovanská 

většina musí v zájmu sebezachování postaviti se na odpor, který v daném pří

padě jest v zájmu dynastie i státu. Současně se pracovalo na sjednocení ovláda

ných národností, mezi nimiž Slované měli naprostou většinu, k tomu cíli, aby 

byli schopni utvořiti spolehlivou většinu, která by se mohla uchopiti vlády 

ve státě. Za tehdejších poměrů hyla to skutečně státnická koncepce, jež by v zájmu 

ostatních států, a zejména též Ruska a států balkánských, hyla mohla vyvésti 

Rakousko- Uhersko z těsného společenství s Německem, podle okolností utvořiti 

z něho federální celek, k němuž hy bylo možno připojovati za stejných podmínek 

také další území, čímž hy se také mohlo uskutečniti spojení národností roztříště

ných pod různou svrchovaností politickou. 
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Postup měl hýti po etapách, moci m~lo. hýti dosahováno nejprve účastenstvím 
jednotlivých stran různých národností ve vládě, ahy se došlo konečně k jednolité, 

také etnograficky podložené maj'~ritě. 
V českých kruzích se našlo dosti propagátorů této myšlenky; hohužel, přišla už 

poněkud pozdě a setkala se u rakouských Slovanů spíše se slovanským atomis

mem (podporovaným také vládnoucími Němci a Maďary), nežli se státnickým 

porozuměním. Přišla pozdě proto, že otázka sociální už začala zakládati tvoření 
stran na podkladu sociálním a na principu mezinárodním. A právě tento počátek 
posud méně prakticky zkušených a více doktrinárních nových stran hyl proti 

spolupráci na základě národnostním ostřeji zaujat, než zkušenosti praktické poli

tiky naučily strany dnešní za stejným cílem nového řádu hospt>dářského politic

kými prostředky hojující. Byl i proto zaujat ostřeji, že posavadní strany na zá

kladě národnostním utvořené nechápaly hned tento přerod dohy a domnívaly se, 

že útokem proti opouštění národního praporu docílí zlepšení poměrů ve svém 

smyslu; a tlak hudil přirozeně protitlak. 
A odpor vládnoucí kliky se projevil útlakem, kde se to dalo provésti (u Slováků, 
Slovinců, Srhů, karpatských Rusů), jinde výhodami osohními nebo speciálními 

(u Poláků, jimž také líčena možnost sjednocení i jakési svohody po budoucím 

přemožení Ruska, a Chorvatů), jinde kombinací obou metod (u haličských Malo

rusů), takže Češi zde stáli velmi často osamoceni. Jim naopak líčeny výhody 

spojenectvÍ s Němci a hrozeno represaliemi, nehudou-li rozumní. Ale postup, 

který byl zahájen na základě t. zv. punktací, vyléčil ty, kdož věřili v zachování 

ducha smlouvy mezi ovládaným a ovládajícím, a proto i pozdější vládní pokusy 

(Badeni) byly brány kriticky a radikální část nacionální mládeže (Omladina) 

i politiků (t. zv. strany státoprávní) počala viděti svůj program v osvohození od 

Rakouska a v rozluce s dynastií. 
Ale toto rozštěpení politické representace české na tré mělo přece jen něco doh-

rého do sebe: Čechové silně agilní a hojem obrozeneckým posílení tvořili velmi 

často v obdohných skupinách stran slovanských (i neslovanských) živel vedoucí, 

nebo aspoň velmi vážný (až to bylo někdy těžce neseno národy značně lpícími na 

prestiži). 
Dynastie někdy zdánlivě chápala poměry a snažila se dojíti k nějakému modu 

vivendi, ale jindy všecky kroky v tom směru učiněné zase paralysovala: hyla již 

vážně zeslabena a proto hledala jen okamžité východisko symptomaticky :řešené 
(známé Taafeovo "Fortwursteln"), takže konec se rýsoval na ohzoru, třebaže 
poměry až do světové války naprosto nedávaly tušiti, jakým směrem pak vývoj 

skutečně šel, nýbrž naopak musily slovansky a demokraticky cítící občany rakousko

uherského záboru naplňovati nejrůznějšími ohavami. 
Program všeslovanský se vytvořil nedlouho před světovou válkou v t. zv. novo

slo~anství. Jeho příčinou hyly obavy z hrozícího konfliktu světového, utvoření 
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o:ficielního programu se dálo pod autoritou dra Kramáře. V šetření zásad shora 

vyvinutých hyl o:ficielní program novoslovanství především kulturní, snažící se 

o shlížení na poli vědy, umění a žurnalistiky; potom i národohospodářský, pracu
jící k vytvoření společných neho vzájemných institucí hospodářských v jednot

livých slovanských ohlastech. Politický program nemohl hýti - hledě na řečenou 
opatrnost - aspoň o:ficielně stanoven; není ovšem pochyhnosti, že orgány 

i schůze osobností tohoto hnutí zavdávaly příležitost k uvažování o slovanských 

otázkách a seznámení i vzájemné styky účastníků umožňovaly vykonávání 

vzájemného vlivu i poskytnutí vzájemných informací. Jest sice pravda, že světová 
válka přerušila práci na tomto. základě a vytvořila nové předpoklady, ale přece 
musíme ohjektivně uznati, že toto hnutí jak ve slovanských národech pomohlo 

udržovati vědomí životnosti, sounáležitosti a povinností plynoucích slovanským 

národům ze společenství krve, tak postavilo tuto skutečnost a vůli také před oči 
ostatnímu světu, který sice na ni různě reagoval, ale pak ve světové válce a při . 

vyřizování jejích důsledků s ní počítal jako s faktem. Tato okolnost nehyla posud 

dosti doceněna při výkladu příčin úprav poválečných a některých politických kroků 
za války. Předními nositeli této ideje byli především příslušníci národa českého. 
Tento stav slovanské politické koncepce, sám o sohě nevalně příznivý, byl náhle 

zasažen vypuknutím světové války. Yšechny slovanské národy hyly naplněny 
snahou, aby se ubrániJ.y útlaku anebo se z něho vysvohodily. Ale vyhlídky hyly 

nejasné a postup nestejný mezi jednotlivými národy a také mezi jejich jednotli

vými skupinami. Měli jsme případy hoje za vlastní stát a účasti na boji státu 

vlastního záboru a případy hoje proti státu svého záhoru, po případě organisaci 

vlastní vedle pravidelného státního vojska, směřující k dosažení speciálních cílů 
politických. 

Ale nikde u Slovanů nevyhranil se průhěhem války program a jeho metodické 

i soustavné plnění jako u Čechů a zásluhou zahraničního vojska i organisací 
ve Spojených státech amerických také Slováků, přicházejících k uvědomění sou

náležitosti kmenové i politické. Poloha vlastních sidlišť národních nedovolovala 

sice za vá!ky tam něco započíti, a také pokusy o to ztroskotaly, ale "v ležení 
československého zahraničního vojska hylo Československo" a v práci těch, kdož 

organisovali zahraniční odboj: Masaryka, Beneše, Štefánika i Diirycha (tento 

měl význam pro styk s konservativními živly ruskými), byla vládní činnost nového 

státu, který se stoupáním úspěchů dohodových stával se reálnějším, docházel uznání 

mezinárodního a stal se cílem nadějí domácího obyvatelstva, jež v daném oka

mžiku zhroucení posavadní moci rakousko-uherské dovedlo promptně vzíti vládu 

do rukou a vésti ji způsobem uznaným mezinárodně a nevykazujícím závad. 

Dalším velikým kladem přípravy, ukázněnosti národa a mravní výše vedoucích 
osob bylo hladké splynutí a srůst zahraniční revoluce a vnitřních· dokonaných 
skutečností. 

Vyhraněné plnění osvobozovacího programu přivedlo Čechoslováky do všech 

rozhodujících armád dohodových a i ve- spolupráci osamostatněných jednotek 

československých shledáváme cenné přispění: samostatná anahase sibiřská pak 

dovedla zabezpečiti mezinárodní prestiž plně odůvodněnou velikostí činu. Při 

spolupráci s Rusy a Srby nehyli jsme arci živlem vedoucím, ale přece živlem po
vzbuzujícím a slovanské vyznání víty zdůrazňujícím také v dobách, kdy samo

statné protidohodové počiny polské a otevřené přistoupení bulharské na stranu 

ústředních mocností zdánlivě trhalo slovanské svazky, tak těžce zatím vybojo

vané. Ale ve Spojených státech amerických hyli jsme živlem mezi Slovany nej

agilnějším, a pokud šlo o postup protiněmecký a pro dohodový, vedoucím. 

A v armádách neslovanských dohodových států byli jsme předními a někdy jedi

nými representanty živlu slovanského, hlásícího se při novém dělení světa o svůj 

zasloužený podíl. 

Jest ovšem pravda, že ke konci ruského pobytu nebylo zde zcela té politické jed

noty~ jaké vyžaduje válečná akce, zejména hledě na názory sociální politiky, ale 

hudoucnost ukázala, že na jedné straně udržení kázně bylo předpokladem pře

svědčení, že dovedeme založiti a udržeti spořádaný stát, nevydaný hned na po

čátku vnitřním bojům, jejichž ruský projev naplňoval v té době západní svět 

hrůzou; na druhé straně zase přesvědčení o nutnosti pronikavých změn sociální 

struktury, jež bylo přesvědčením velké části legionářů, zejména ruských, a tudíž 

nikdy naprosto odmítavé stanovisko vůči ideám, uplatňovaným v ruské revoluci, 

usnadnilo v budoucnosti konkretní úpravu poměru našeho státu vůči vládě Svazu 

Sovětských Socialistických Republik. 
A hyl tu vítězný konec války a vzkříšení samostatného státu, od počátku demo

kratické republiky. Politická nutnost, historické reminiscence a struktura státního 

národa vedly k zabarvení sociálně reformnímu, snaze po zeslabení moci toho, co hy 

bylo možno snad podezřívati z kladného poměru vůči dřívějšímu režimu; a také 

vůči náboženství vůbec a katolickému zvláště se objevil poměr zdrželivý. Zato 

vůči ostatním národnostem, k státnímu národu nenáležejícím, od počátku se po

stupovalo daleko příznivěji, než bylo převzatým závazkem. Ale právě otázka 

náboženská, dřívější už rozkol mezi Slováky katolíky a evangelíky, některé 

otázky osohní a různosti kmenové utvrzené tisíciletým odloučením, spolu s agitací 

zájem státní nesledující, způsohily nepříznivý zjev národního i organisačního 

rozporu mezi Slováky a ostatní částí republiky, třebaže t. zv. snahy po autonomii 

Slovenska i Podkarpatské Rusi nejsou snahami po rozkladu státu, nýbrž pouze 

po jiné organisaci, což - snad hledě na vlastní přání - v cizině nebývá někdy 

dosti chápáno. 
Snahy směřující proti naší samostatnosti a státní celistvosti vedly naši politiku 

hned od počátku k zařízením zabezpečovacím, ,a tu právě poměry daly nám nut

nost a příležitost k iniciativě, jež, hledě na vysokou úroveň hospodářské potence 
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i poměrnou sílu obyvatelstva, byla cizinou přijímána: z naší iniciativy byla vy

tvořena Malá dohoda (vzor to i pro Balkánskou dohodu), jež také slouží zájmům 

slovanským, spojujíc významné slovanské státy ve společné organisaci. Naše 

snahy po vytvoření příznivějšího ovzduší mezi Jihoslovany a Bulhary, i mezi jed

notlivými větvemi národa jihoslovanského, neprojevovaly se sice politicky, nýhrž 

spíše literárně a vlivem osobním, ale v některých směrech setkávají se už s prací 

domácích činitelů politických. Že náš vlastní poměr k Jihoslovanům i Bulharům 

jest přátelský a ve stálém příznivém vývoji, možno považovati za samozřejmé 

hledě na to, co bylo řečeno výše. 

Zkušenost a vývoj politických poměrů zahraničních i vnitřních revidovaly záhy 

poměr vůči katolicismu, k němuž se ostatně hlásí př~s 70% veškerého obyva

telstva. Nehledě na prospěchy vnitřní vyplývá z toho také posílení naší účasti na 

ideji cyrilometodějské, jež se snaží o náboženské sjednocení Slovanů, pro něž 

v dnešních poměrech církve pravoslavné, zejména v největším slovanském státě 

značně obmezené, se vyskytují některé předpokJady. Arci ústavou založený po

měr státu vůči náboženství nedovoluje, ahy do těchto posléze zmíněných snah 

jakýmkoli způsobem zasáhly orgány státnÍ. 

Není pochybosti, že po převratu byla tu řada nevyřízených otázek mezi námi 

a Svazem Sovětských Socialistických Republik, živená nadto některými kroky 

jeho politických přátel i nepřátel u nás. Ale právě zmíněná porce radikalismu, 

zůstávající u nás důležitou složkou národní politiky, práce na zlepšení sociální 

struktury a reminiscence na starý poměr k Rusku vedly nás nezadržitelně (ve 

:spojení s praktickými potřebami zahezpečovací politiky na obou stranách), že 

jsme pracovali na tom, abychom došli se Svazem do normálních, ba přátelských 

a spojeneckých poměrů: podařilo se to v době nedávné, nadto i tak, že Česko
slovensko jest - aspoň do určité míry - mostem spojujícím Svaz s jinými ná

rody, zejména též s Jugoslavijí. 
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Náš poměr k nejmenší větvi slovanské, Lužickým Srbům, byl vždycky naprosto 

přátelský a považovali jsme vždy za svoji povinnost podporovati snahy a zájmy 

tohoto lidu podle své možnosti. Arci dnešní - už od staletí trvající - vklínění 

Lužičanů do tělesa německého ponechává málo praktické možnosti této podpory 

a osvobozovací nebo zabezpeč.ovací návrhy po skončení světové války neměly 

úspěchu. 

Zato nepříznivým zjevem slovanského atomismu jest poměr mezi námi a Po

láky. Nebylo by konečně nic podivného v tom, že by Polsko přistoupilo k jiné 

politické konstelaci nežli my: mohou tu býti různé zájmy, a Polsko, cítící se 

velmocí, může shledávati vhodnější prostředí v jiném společenství nežli Česko
slovensko. Ale to samo o sobě nevysvětluje nenávistné útoky proti Československu., 
ani diskuse a snahy po rozdělení nebo aspoň teritoriálním zmenšení Československa 
(zmíněný nesprávný výklad slovenského autonomismu přidává tu živné půdy), 

ani pohostiné přijímání těch, kdož z nepochopení, osobních zájmů nebo v cizím 

žoldu bojují proti Československu. Že by s naší strany bylo s nepatrnou men

šinou polskou nepříznivě nakládáno, bylo mnohokráte vyvráceno, zato naše men

šina v Polsku se netěší ani malé částí práv, jež má polská menšina v Česko-
slovensku. 
Chceme-li vyložiti tento poměr, najdeme tu prvky velmi různorodé a různého 
stáří. Už v historických dobách byla tu rivalita moci ve střední Evropě, uherská 

královská koruna, polská dynastie v Čechách a česká dynastie v Polsku - vesměs 
věci nedlouhého trvání, malých praktických výsledků, ale dotýkající se citové 

stránky přístupnějších kruhů. Potom tu bylo vyložené nepřátelství Krakova za 

dob záboru rakouského, jehož příčiny byly již naznačeny. Po převratu pak byly 

to územní touhy polské, snad někde některou neopatrností v. jednání podnícené 

a ve Slezsku námi energicky mocí vojenskou odražené (tyto reminiscence se cítí 

v Polsku více, než u nás historie boje o Slovensko s Bélou Khunem), jimž v mezi

národním jednání bylo vyhověno pouze malou měrou. Ale jsou tu také vzpo

mínky na sovětský útok na Polsko, kdež vytýká Polsko Československu nedo

statek podpory. A pro tuto podporu a zabezpečení spojuje se Polsko s Německem 
a s Mad'arskem, hledajíc ve společnosti hranic s tímto poslednějším pro sebe pro

spěch, v našem oslahení oslabení Svazu Sovětských Socialistických R~:ubli~ ~ 
zájem svých spojenců. konečně: my máme Podkarpatskou Rus, JlZ obyva 

národ, který jest součástí největší národnostní menšiny polské, jež se postupem 

vlády polské necítí uspokojenou; u nás našli útulek také ukrajinští emigranti, kteří 
rovněž jsou téže krve: proto se ohává Polsko snad nějaké přitažlivosti, již by tyto 

naše kruhy mohly vykonávati na polské Ukrajince, nebo vlivu, jejž by tu snad 

chtěl vykonávati náš stát. 
Vyšetř;ní skutečné podstaty všech těchto věcí a přiklonění k reální politice musilo 

by dovésti Polsko k přesvědčení, že za všech okolností vzájemný hoj (jest s uzná

ním konstatovati, že se strany československé se pokud možno neužívá práva 

odvety) znamená jen oslabení obou států, a to - jak historické i diplomatické 

šetření by mohlo prokázati -- větší na straně polské. Bylo by si jen přáti, aby 

čas přinesl tu nápravu; a protože v dějinách i po převratu bylo možno konstato

vati, že politika polská netrvá neproměnně na zásadách v té které době přijatých, 
jest dána naděje na změnu tohoto kursu. 
Zbývá nám výhled do hudoucnosti. Zajisté jest možno a nutno každému národu, 

který žije a žíti chce, aby si utvořil také politický plán pro blízkou i vzdálenější 
budoucnost, jehož konkretní vylíčení se však namnoze nedá bezpečně podati, 

protože může kolidovati s plány jiných mocností a musí se tvořiti podle daného 

prostředí, měnících se poměrů a názorů i mocenských posic. 
Ale každý živý národ má míti ideu, za níž se bere jeho snažení, kam směřuje, a ideu 

tuto má také uplatniti na poměry, které se mu nutně v životě tvoří a jimž nemůže 
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a nechce se vyhnouti. A takovouto ideu musíme míti také ve svém poměru k Slo

vanstvu. 

Vycházíme z předpokladu zkušeností a dějinami dovozeného, že Slované jsou vůči 

západním národům evropským poměrně fysiologicky a psychologicky mladí (lépe 

snad řečeno "neopotřebovaní"), že tedy jsou schopni se udržeti a vykonati úkoly., 
které ukládají zvýšenou námahu tvoření a hledání nových cest. Proto lze očeká

vati, jestliže se nedostaví nějaké mimořádné a pravidelný postup rušící události, 

že jim připadne v Evropě průběhem času vedoucí kulturní, hospodářské i mocenské 

postavení. 
Arci dosáhnouti tohoto postavení a v něm se uplatniti není jen věcí zdraví a mládí, 

ale také rozumu, spolupráce, předvídavosti a přípravy. Jest naprosto nutno, aby 

atomisující a pouze prestižní politika v kultuře, hospodářství i moci byla opuštěna. 

Je to sice dominantní znak rasy, ale lze doufati, že se jeho vliv oslabí jednak 

míšením s hodnotnými rasami, jež této nectnosti mají méně, a jednak-ježto jde· 

o zjev v podstatě psychický - možno proti němu bojovati rozumným využitím 

zkušenosti a co největším posílením mravních hodnot. Život mravní jest životem 

zdravým u jednotlivce i národa, neboť vede k plnění povinnosti a umožňuje při
nésti vyšší hodnotě ideální třebas krajní oběti, zejména ovšem, je-li mravnost 

založena na základních pojmech hodnoty absolutní, tedy transcendentní hodnoty 

nadživotní (morálka materialistická, jsouc v podstatě utilitární, k tomuto vý-
sledku vésti nemůže). . 

Vybudování těchto hodnot jest předpokladem pro budoucí uplatnění, ale jest 

třeba také přípravy. Tato příprava na poli politickém musí vésti k vyřízení roz

porů a sjednocování zájmů i moci, třebas při slušném zřeteli na zachování vžitého 

svérázu. Není to ani v praxi tak obtížné, jen příprava musí míti na mysli, že volná 

spolupráce má býti průběhem času zesílena v organisační spojení a zase v něm 

podporovati jest tendence centripetální. 
Ale zrovna dnešní poměry ukazují, že nestačí pouze zabezpečení politické spolu

práce, není-li podložena společnou prací a podkladem kulturním a národohospo

dářským. Snahy o kulturní společenství slovanské nejsou pouhou hříčko~ a pou

hou pomůckou k propagaci vědy a umění: ty musí jíti dále a obohatiti krásu 

i vědění světa o nové aspekty a nové výsledky možné právě z předpokladů fysic

kých i psychických, vlastních nové rase - vždyť v tom jest historické odůvod

nění jejího vzestupu. - A bez podkladu hospodářského nelze zajisté na tomto 

světě nic učiniti. Ale dnešní světová organisace hospodářská slouží především 

starým mocnostem: jest potřebí, aby poznala nutnost ohlédnouti se po jejich 

nástupcích a aby oni sami tam, kde stará moc hospodářská nestačí neho není 

zatím ochotna, založili si moc novou z vlastních sil. 
Ale jsou i pesimisté, 'kteří vidí v hudoucnosti zánik Evropy jako vládce kulturního 

1 hospodářského vůdce světa. I kdyby měli pravdu, přece plnění naznačeného 

programu učiní nás způsobilými aspoň k tomu, abychom byli nositeli staré kultury, 

štěpované v budoucnosti na nový kmen. 
Náš národ všeho toho může a má se zúčastniti: zdá se, že je ze slovanských národů 
nejstarší a proto může raditi, vštěpovati, usměrňovati a - nebojím se toho slova

často i vésti. Náš národ jesť na nejzazší výspě Slovanstva k západu: proto bude 

bojovati, trpěti a hájiti, objeví-li se s této strany odpor proti realisaci vývojového 

programu Slovanstva i lidstva. 

POZNÁMKA: * Jest velmi zajímavé sledovati historické výklady západní, jež jsou namnoze vůči Slovanům 
velmi zaujaty, hemŽÍ se často neznalostmi a za obecné mínění vědecké někdy prohlašují nepravdu. Proč tomu 

tak bylo a tu a tam ještě jest, nechci zde vykládati. 
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Naše kulturní úkoly v Slovanstvu 

1. 

Myšlenka s lov a n s k é v z á j e mno s t i má v dějinách našeho duchovního rozvoj e od 

konce stol. XVIII. význam vskutku základní, nejen s hlediska buditelsky obran

ného a politického, ale také svým všenárodním dosahem kulturním, zejména v obo

ru vědeckém a uměleckém. Naši buditelé XVIII. věku pokračují v práci pokolení 

Balbínova, které navázalo na činnost humanistů předbělohorských, a zabývají 

se v duchu kritických metod své doby záhadami pravlasti slovanské; uvažujíce 

o rozdělení jazyků slovanských, o jejich vzájemných vztazích a dějinách. Zakla-
a ~-~" 

slovanskou filologii v širokém pojetí, zahrnujícím vedle jazykovědy a literárních 

dějin také dějezpyt, archeologii i národopis a zahájili takto badání, které proni

kavě působilo na všecky složky našeho snažení osvětového i politického. Dobrov

ský dosáhl geniální tvorbou vědeckou prvenství v oboru slavistickém a byl svým 

vrstevníkům i mladému pokolení vzorem naukové spolupráce v širokém měřítku 
slovanském předstihuje možnosti své doby podnětnými návrhy, na př. na založení 

v~esl~vanského časopisu, věnovaného slovanské filologii, i svými přípravnými stu

dIemI k soubornému zpracování jednotlivých oborů. Díly mluvnickými vybudo~ 
val základy slovanské vzájemnosti. 

Vědomí kmenové pospolitosti a příbuzenských vztahů s ostatními Slovany udržo

~alo se u nás odedávna a projevovalo se nejednou i závažnými činy politickými, 

Ja~ osvěd~ují ~a pře dějiny našich styků s Poláky, avšak teprve ~~~~4.!:vr~p.:.. 
sk"~!!.~"""!!~5?!~"~hsp:1!l~~!l~"!!'~_2..!>..~!!Ý_ Vli~!!l~~~skími, znam'ená i v onom směru 
počátek nového období.l!~k~m~ko, které s 

-"~~~~:~~;~~~~~~~='~===~~~:~~ 
~~~~~,;;!~~~~~~:t~~R"'ť;~E,,,,ldJJ~!~~~.,, vědomě i bezděky prohlubovalo naše národní 

uvědomení a ..E~~J:l-yt"".l:'"ll~kých:""~~k v ze!p!~1:J.j~~skÝ!ťhnJI,1Q2imJ~zLXYIII. a XIX. 

stol., jakož i dalekosáh~~~~"~~l"",,:!!!,c~;~2I"~!!~ způsobe~ami prvního cí=: 
sařství, probouzely ~~~JI~.!!l:"".Q"§I~y~"~"~!vo a snahy po vyšším spojení: v zásvitu 
veliké myšlenky se rýsovaly nové útvary státní, v nichž se u nás vůdčí úloha při
suzovala ~~ Závratný vzestup carské říše, která si prodlením stol.- XVIII. do-

byla úrovně velmocenské a po páduN apoleonově dosáhla vůdčího místa na pevni

ně, vzbudivši svými úspěchy v Asii řevnivost Anglie, posiloval také u nás nejasné 

naděje, že .clQJ(:JlnskáyelmQcsJ!~"d~r~~!lO<l!!~ z.~"~"<!!tE-"e i d2_gsui!~_ Slovanstv.:.a západ-

..Yihg.~~Tyto politické úvahy, známé na př. z i~p"~~ft Jps=-J}!!1g1]l:!!!1:Ita a Ant. Marka., 
nemohly míti širší ohlas .v naší veřejnosti, sevřené reakcí údobí Metternichova, 

zato však roste od počátku st?l. XIX. úsilí poznávati Slovanstvo po stránce ja

zykové i literární a ~sJ~5?sIQ:Y~I,;1;~~!:.~.~~~~!l slavistická dosahuje ~~lyJE..~~ 
""'''·vn,.'_ P. mladších vrstevníků l!!Q.:Y~'y!.QP§.kf~"Ša
fařík rozsáhlými styky s učenci slovanskými, svým významem badatelským jakož 

i mravní výší své osobnosti uhájil !:~~;t;~.PEY(3nství v()~5}E!':~~!."tJ:c:liL~lav~.!ick~1!, 
\!5!.ky!§iD"Qbr(ly~ký_m,_a podal příklad vzácné součinnosti: mladí učenci ruští, kteří 

přijížděli do Prahy, aby doplnili své vzdělání slavistické, Bodjanskij~I.!žZl1:JJ'1LS.kij,... 

Preis a ztělesňují ideály vzájemnosti a dosah-J~ji~ pobytu v Praze 

i v době předbřeznové censury a policie přece jen daleko přesahoval úzký obor vě-

deckých studií: pomáhali našim buditelům a šířili v kruzích uvědomělejší české 

slovanské všech stránkách, hlavně ovšem 

Všestranné a hluboké byly také k Polsku již od konce 

stol. XVIII., kdy k nám počala pronikati plným proudem~!~E~ z níž 
naši básníci čerpali myšlenkové podněty i vzory slovesné. Z polských hostí vynikl 

vedle A,.J(uchf1rik~~p zejména ušlechtilý Kaz. jako pěstitel vzájem

nosti českopolské, kterou v oboru slovesném prohloubili čeští spisovatelé, působící 

v Haliči od let třicátých XIX. věku, zejména K. V. a později 

~::Rin;ersberg_a j., jejichž horlivostí a zpravodajskou pohotovostí se nám dostalo 

cenných zprávo polské literatuře a kultuře vůbec. 

Rom a nt i s m u s rozkvět slovanských studií, protože zdůrazňoval ab

solutní hodnotu každé individuality plemenné i kmenové a kromě toho zvýšil sebe

vědomíjednotlivých národů slovanských, prohlašuje nejdokona

lejší umělecké ztělesnění národního ducha. Staroruská památka, ~Qvo~"~.RgnliL 

I~:r.~y~~' a podvržené české měly ohlas v západní Evropě i u ostatních 

Slovanů, n~j;~~~ěji však působily junácképíSJ:l~~!~~~~~l!~ké, jejichž světová 
sláva se všeobecně pokládala za vítě;~t;;i·~elého plemene slovanského. Bylo to 

v souhlase s tehdej ším názorem o Slovanstvu, který tvoří myšlenkovou osnovu 

díla Šafaříkova" Geschichte der slavischen u. Literatur 'nach aUen Mund-
~.~~.'". ~... 

arten" : Slované mají jeden jazyk, rozdělený na několikeré "nářečí" a mají 

také jednu literaturu. Toto pojetí se ani tehdy nesrovnávalo se skutečností, proto

že rozdělení Slovanstva na skupinu samostatných národů s osobitým vývojem lite

rárním bylo provedeno již ve středověku a prodlením staletí rostlo působením vlivů 

politických i kulturních, takže se počátkem stol. XIX. slovanský svět skládal 

z několika samostatných národních celků velice nestejné úrovně osvětové i spo

lečenské. !;~t~:~!~!~.P.Q!~!f.~.~!"."!~s~á rychle spěly~._ti~!náE!" úrovně světové, ale 
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také ostatní Slované horlivě pracovali v duchu národního obrození, které ovšem 

v některých zemích, na pře u Bulharů, bylo znaČně opožděno působením nepřízni. 
vých poměrů politických. 

Všestranná činnost huditelská mocně oživuje v letech třicátých a čtyřicátých, kdy 

v celé Evropě podstatně vzrostl zájem o Slovanstvo, a kdy se vyspělejší národové 

slovanští pokoušejí vymeziti své místo v dějinném vývoji světovém i svůj vztah' 

k ostatní Evropě. Polský mesianismus chtěl hurcovati svědomí Evropy, připomí

naje jí osud národa, zbaveného státní samostatnosti násilnickou politikou sou

sedů; Polsko, přibité na kříži sobectví a hrubého materialismu, pokládali polští 

hásníci a náhoženští myslitelé, na pře Brodzilíski, Mickiewicz a Krasinski a j., za 

podohenství Krista mezi národy a pevně věřili, že jen duchovní řád křesťanský 

vysvohodí Evropu z krvavých zmatků sociálních: Závěr "Nebožské komedie" 

Krasinského ohlašuje vítězství kříže nad atheistickou revolucí i konservativním 

stavovstvím. V duchu obdobných názorů náboženských a na podkladě západo- . 

evropské filosofie údobí restauračního vytvořili~rvní ruští slavjanofilové, Kirě-: ..... 
._' •••.. ~-_ .. ~~-"""'''''=~-,-'''''"'''",._--~ 

jevskij, Chomjakov a Aksakov svou náboženskou filosofii, zdůrazňující, že jediné 
~--~-='''''''''''~-~. ~-==-=- ......... =oQt> , 

ruské křesťanství dovede obroditi ochablou mravní kulturu evropského Západu a 

zmírniti rozpory společenské, protože jen pravoslaví zachovalo původní nauku 

Kristovu, nedotčenou vlivy racionalistické scholastiky a úsilím po světské moci. 

_N a U~in~ Cyrilomethoděj ské bratrstvo aj eho duševní vůdcové, ~~~'!:..~!f~~!2-
nUT ... l1i~' a Kuliš rozvíjejí dalekosáhlý plán federativního spojení všech národů slo

vanských v duchu politické svobody, kulturní vzájemnosti a sociální spravedl

nosti k poddanému lidu selskému. ° několik let dříve si _Gl!i!}::!2~ ostatní vůd
cové jihoslovanského ilyrismu vytkli za úkol sjednotiti jižní Slovanstvo, posíliti 

~ ___ ,"""o==~_,_~,,_"~=,,~=~,",,~.~.~~ ___ • 
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vědomí národní svébytnosti i lásku k rodnému jazyku, dovolávajíce se mimo jiné 

také ~l!!!L§19yanské vzájm;pnosti, který v díle vpravdě epochálním podrobně 

vyložil l!E1 .. KQllár. 

Kollárův spis ,;U~.~E.~!~}~!.!~~~r,i..~~}~ .. ~.~~.~hsels~! zwischen den verschiede
nen Stammen und Mundarten der slawischen Nation" 1!~}7h který ve znění ně

meckém podstatně doplnil původní nástin z r. 1836 (v Kuzmányho časop. "Hron

ka"), obsahuje první, široce založený pokus dáti pevný základ kulturním stykům 

mezi národy slovanskými a hluboce zasáhl do kulturního vývoje zejména u nás a 

u některých menších národů slovanských, kdež vzbudil nadšený souhlas, kdežto 

v kruzích německých a maďarských narazil na vášnivý odpor. 

Upozorniv na nemožnost spojiti Slovany jediným spisovným jazykem, Kollár 

žádá "společné přijímání, společnou výměnu a společné požívání", slovem vzá

jemnost, jíž lze dosáhnouti účelnou organisací kulturní součinnosti slovanské. vý

vody, naznačující cesty k vzájemnosti, mají platnost trvalou, jak se přesvědčujeme 

zejména dnes, kdy se nejeden podnět dávno ujal v praxi. Návrhy Kollárovy lze 

shrnouti takto: 1. Založení slovanských knihkupectví ve všech hlavních městech 
slovanských tak, aby bylo lze dostati rychle a levně významná díla slovanská; 

2. výměna knih mezi spisovateli; 3. vyučování slovanským jazykům na všech stup

ních škol až po katedry universitní; 4. literární časopis, přijímající příspěvky ve 

všech jazycích slovanských; 5. veřejné a soukromé knihov.ny, přístupné širšímu 

kruhu čtenářů a obsahující hlavně nejlepší mluvnice a slovníky slovanské; 6. vy

dávání dohrých pomůcek jazykových, hlavně mluvnic a slovníků; vydávání lido

vých písní a přísloví, jakož i dohrých překladů z literatur slovanských; odstra

ňování cizích slova tvarů, místo nichž lze užívati - pokud je třeba - vhodných 

slov, přijatých z jiných jazyků slovanských; 9. jednotný pravopis pro všecky spi

sovné jazyky slovansk~. - Základem dorozumění jest ovšem znalost jazyků a 

proto jest podle Kollára třeba, ahy každý vzdělaný Slovan znal aspoň pasivně 
tehdy měly vyspělejší tradici literární, t. j.j.ilz. ruský:. 

,J!!yrs~~~Ilt~kQcharyálsk:Ý)'L.ll.olskL!l ~. Slavisté vyšších stupňů 
jsou povinni znáti nejen všecky živé jazyky slovanské, ale také ~"~~~~"'~,~.~~ 
l ti1!1!'-.památky staré literatury a důležitější jazyky národů, kteří se Slovany sou

~edí nebo jsou s nimi příbuzní, jako skupina baltská. 
Požadavky Kollárovy velmi správně vytyčovaly cestu, ale cíl hyl tehdy ještě da

leko. Slovanstvo nebylo připraveno na spolupráci tak všestrannou, protože ze

jména u Rusů hylo tehdy ještě málo porozumění pro věci slovanské, kdežto_fQ.láci. 
se r. 1830 otázkám slovanské součinnosti, vzdali se, mimo 

ojedinělé výjimky, na několik desetiletí soustavnější práce v slavistickém a 

s rostoucí nechutí sledovali 
slovanském...Jak dokazují na př. listy J. B. Zaleského nebo břitce ironické verše 
J.~Si~~-;;~kého~-v básni Beniowski (1841). Pádným důkazem slovanské nepohoto

vosti hyl osud všeslovanského časopisu "Dennica-Jutrzenka", který počal vychá-

zeti ve Varš~vě r. ale zašel již r. 1843 po z důvodů hmotných: 

měl jen 25 polských a ruských předplatitelů, ačkoliv P. P. 
profesor varšavského gymnasia a žák A. Kucharského, věnoval řízení časopisu ne

malou péči. Kulturní dosah časopisu správně ocenil J._~.:J! .. ~:!!:yn~, poznamenav, že 
Dennice "svým dalším vycházením a úspěchem nebo úpadkem ukáže, nastala-li 

již doba pro literární vzájemnost mezi slovanskými plemeny, či jsme-li nuceni 

ještě na ni čekati". (Dennice 1., str. 144.) Není pochyby, že chatrné spojen~ kn~h
kupecké a nedostatečná organisace vědecké práce v zemích slovanských pusobily 

nepříznivě, ale přece jen neúspěch Dubrovského ukázal, že myšlenka slovanské 

vzájemnosti žila v hloučku učenců a spisovatelů, kdežto do širších kruhů inteli

gence pronikla tehdy snad jen v Čechách a u Jihoslovanů. Významná ruská revue 

let čtyřicátých (Otečestven. Zapiski 1841, č. 10) přinesla poznámku, namířenou 
proti vzájemnosti, kterou Dubrovskij chtěl podporovati svým listem: "Co se týče 
ostatních Slovanů (neruských), milujeme je rovněž jako lidi do té míry, pokud 
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jsou lidmi, ale zvláštní lásky k nim míti nemůžeme, tím spíše, prot07e netvoří ani 

samostatných národů, ani států a jsou jen majetkem Turků a Němců". Tento 

projev dobře znázorňoval překážky, které všeslovanský časopis Dubrovského pře
konati nedovedl. Nepřekonaly jich ani fur slavische Literatur, Kunst 

~.~'Yissenschaft", revue, jíž přejal úkol Dubrovského }:;užičan J. 
mladý, horlivý Žák slavistické, spíše pubfici~t~"·~~"oho";tranných 
zájmů než pracovník vědecký, ale právě proto schopný říditi časopis, v němž při

hlížel ke kulturním poměrům slovanským v širokém smyslu slova. Pohříchu se ne

udržel ani tento sborník "plný kypícího života" podle slov J agiéových a J ahr-
bucher r. 1846. . 

Ideály vzájemnosti, jakož i úspěchy naší školy slavistické, zejména veliká díla Ša

faříkova a mocný vliv jeho ušlechtilé povahy, hluboce působily na mládež, přede

vším ovšem na území československém, avšak slovanskému nadšení velmi často 

chyběl hlubší základ věcný, jak pro nedostatek vytrvalosti, tak hlavně pro nedo

statek pomůcek k studiu Slovanstva. Těchto vážných mezer si byl dobře vědom 

P. J. Šafařík a proto věnoval mnoho úsilí QX anisaci slovanských studií. 

Radostně uvítal universit z r. kdy se ministerstvo 

osvěty rozhodlo zříditi dějiny a literatury slovanských nářečí a vypra-

viti několik mladých, schopných středisek 

západních i jižních Slovanů, aby se tam připravili na svou vědeckou činnost. Šafa

řík sice odmítl nabídky, aby přijal místo na Rusi, zato však, pokud síly dostačo

valy, pomáhal mladým ruským slavistům, Bodjanskému, Sreznevskému, Preisovi 

i Grigorovičovi a zejména o Bodjanského pečoval nejen jako otcovský přítel, ný

brž i jako svědomitý učitel a mistr. Sledoval jeho činnost na Rusi a důrazně mu při

pomínal povinnost 2!~<ll!i§gX"<lJLI!!§kQ!L§.t~yi§!iku2 t. j. vychovati skupinu žáků, 
rozděliti jim úkoly, vytvářeti vlastní školu slavistickou a připravovati učebnice 

i vhodné sbírky. Měl na mysli účelné chrestomathie, výbory lidové poesie slovanské, 

rukověti k studiu slovanské historie, srovnávací mluvnice slovanských jazyků a 

dějin literatur slovanských. V přednáškách si měli profesoři všímati jen věcí pod. 

statných, měli buditi zájem a ukazovati cestu, poněvadž Šafaříkovi šlo hlavně 
o to, aby slovanská filologie na Rusi nezůstávala uzavřena v pracovnách několika 

učenců, nýbrž aby zdomácněla v síních universitních a odtamtud pronikala do 

kulturního života všenárodního. V duchu těchto zása~~~K~~!k. nastínil organisační 
plán slovanských studií na pruských universitách, podanv :w.inistru Eichhornovi 

_.",e'~"~~"'~_~""'-'"~'~"~"""'~~'H __ '~" ",." .. , .,c.""~",~~,m=~~'~'~~"~>'~,·~,",,,,~"=_ .J ~_=~""""'~""'===,~=~~~~~~v~,=~.=.,,,.,_~ ___ _ 

r. 1841. Návrh vznikl v dohě, kdy .v~",~I.~á.,d:::::.~a.,:::Š:,~a~:f~a.r:v~í:.~k~~o~v_~i~:~~~!:.-~cS':.~S~<,!!.J.&'." 
lí~~íž ovšem nepřijal, uvoliv se zpracovati v pamětním spise soubor svých pod

nětů o úpravě studií v ohoru slovanské filologie. Přihlížeje k úkolům. praktickým 

(k přípravě úřednictva, hlavně pro oblast polskou), jakož i k vyššímu cíli vědec

kému, Šafařík žádal jednak lektorských cvičení jazykových, jednak vědeckých 
přednášek mluvnických o jaz. církevněslovanském, polském a ruském - o jazy-

cích ostatních se'mělo studentům dostávati poučení jen v exkursech. Naproti tomu 

pokládal za nutné podrobně přednášeti o dějinách všech literatur slovanských a 

připojovati výklady ze starožitností, bájesloví, národopisu, z dějin politických 

i kulturních. Studium takto upravené nezbytně' vyžadovalo učebnic. Pro kurs nižší 

Šafařík doporučoval krátké mluvnice, čítanky a kapesní slovníky, pro vyšší měly 
hýti napsány zejména: srovnávací mluvnice 5 jazyků slovanských (církevněslov., 
rus., pols., čes. a srbskocharv.), slovanská chrestomathie a učebnice dějin literatur 

slovanských, kterou chtěl napsati Šafařík na základě svého německého díla z r. 1826. 
Rozvoji slavistických studií měl pomáhati kritický časopis odborný: "Jahrbucher 

der slavischen Literatur". 
Pamětní spis Šafaříkův podstatně doplňoval všeobecné podněty Kollárovy, po-

kud se týkaly vědeckého studia slovanské filologie i vyučování jazykům slovan

ským pro praktickou potřehu úředníků a kněží, pohříchu však nebylo dosti pra

covníků a proto se požadavky, obsažené v návrhu, plnily velice pomalu. Přes to 

přinesla léta čtyřicátá pokrok aspoň v tom směru, že vedle kateder ruských v Petro

hradě, v Moskvě, v Kazani a v Charkově vznikly katedry B~..!!!ně, V1!pS~U a 

ve Vrat!§1~y1 kamž pruská vláda povolala 9:1~.~,l?~:!kéh~ír!J~~o!U, a . ..!-.~!:!;!,;!;,~;:~ 
Co!!~g~,<le::[!~!lillhkdež 41:!LT1l l\fi0je12~ahájil své památné přednášky o litera-
turách Vedle těchto stolic veřejných nejvíce vynikala .f5,Q.!l::., 

kromá která byla tehdy ohnis-

kem studií slovanských. Po stránce vnější znamenala organisace stolic universit

ních jistě úspěch, ačkoliv se profesorům namnoze nepodařilo překonati překážky a 

dosáhnouti zamýšleného cíle. Tak ~a př. Čelakovský nenašel v pruském Slezsku 

vhodné půdy a kromě toho mu chyhěla hlubší průprava vědecká; Mickiewicz sice 

s počátku skvěle plnil své poslání, ale po třech letech pozbyl katedry z důvodů po

litických; na Rusi pak po předčasné smrti nadaného Preise jediný.§!:..f!..~ roz
vinul rozsáhlou činnost vědeckou, ačkoliv se v pozděj ších letech stále usilovněji 
soustřeďoval!,la ~ll:)!Qg!! st~,uskou. Na území československém jen E. Štúr v Bra-

konal soustavné přednášky o věcech slovanských a pronikavě působil také 
-n'-a-s-v-é-·četné žáky jihoslovanské, šíře mezi nimi zájem o vůdčí zjevy literatur slo

vanských. Nejúspěšněji se rozvíjela slavistika na Rusi, kdež mladí žáci Šafaříkovi 
poctivě plnili svůj úkol, snažíce se podle přání mistrova odstraňovati odbornými 

výklady povrchní názory nedovzdělaných "přátel" Slovanstva. Vedle projevů ne

přátelských škodilo také diletantské všeslovanství, které v sobě u nás skrývalo 

dokonce i vážné nebezpečenství, protože naše vlastní tradice literární byla tehdy 

ještě velmi slabá, znalost spisovného jazyka teprve pronikala do poněmčilých vrstev 

měšť anských i úřednický,ch a zvýšení úrovně naší slovesné kultury vyžadovalo 

činnosti ve všech oborech slovem bylo třeba posíliti a utužiti národní svébytnost. , , . 

S tohoto hlediska pojal kritiku Kollárovy vzájemnosti KarelHavlíčekvpa
mátném článku "Slovan a Čech" v Nár. Novinách 1'.1846. Opíraje se o rozsáhlé stu-

T_, "_.~<w~_~~_"~~~_.~ ____ _ 
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dium Slovanstva a o vlastní zkušenosti, získané pohytem na Rusi (od ledna 1843 do 

července 1844), Havlíček především odmítl Kollárovo pojetÍ "národa slóvanského" 

a vyslovil "pevné a nevývratné přesvědčení", že se Slovanstvo od pradávna dělí 
na samostatné národní celky. Schvaluje usilování o vzájemnost, Havlíček připomíná 

nedos1;atky naší slavistické literatury, zej ména pokud j de o díla zeměpisná a národo

pisná, o všeslovanskou historii, o slovníky i mluvnice. N ahádá studovati ruštinu, 

ahy se ohohatila naše "vyšší konversační řeč", a rozhodně odmítá překlady z litera

tury polské i ruské, protože tato díla každý může a má čísti v znění původním. 

Pokudjde o vzájemné vztahy, doporučuje styky se Srhocharváty a Slovinci, pokud 

možno, nejvšestrannější, naproti tomu radí k opatrnosti, pokud jde o Poláky a 

Rusy, maje na mysli otázku ukrajinskou. Studium jazyků slovanských plně dopo

ručuje, poněvadž pro jejich hlízkou příbuznost můžeme vydatně těžiti z literatur 

slovanských na posílení kultury domácí. Společný literární jazyk není možný a 

proto je všecko úsilí v tom směru nesmyslné a úplně zhytečné. Nikdy se nemů

žeme zříci svého jazyka, nikdy ho dobrovolně nevyměníme za jazyk jiný, hyť i sebe 

příhuznější: "Kdo jinak smýšlí, není s námi, nýbrž proti nám". T. G. Masaryk 
v kritice stati Havlíčkovy ukázal, že mladý autor nezavrhoval vůdčí ideje Kollá

rovy, jíž se sám řídil, nýbrž usilovalo formulaci jasnější a rozhodnější, která zna

menala krok vpřed. Havlíčkův "austroslavismus" chtěl prohloubiti vztahy národů 
slovanských, kteří hyli spojeni v jediném útvaru státním a právě proto měli tolik 

společných zájmů národních i politických, za něž mohli úspěšně hojovati, posíleni 

myšlenkou vzájemnosti: Havlíček pochopil, že tato myšlenka se bude úspěšně roz

víjeti, stane-li se složkou našeho programu politického. Po letech v polemice s Kol

lárem zdůraznil, že nepopíral reálnosti Slovanstva, žádaje jen, aby mladí vlastenci 

nejdříve posílili vlastní národní uvědomení a nezanedbávali pěstování jazyka ma

teřského ve shonu po dalekém ideálu slovanském. Proto ;Havlíček právem o sobě 

pověděl, že o slovanství mnoho nemluvil, ale vždy jednal j;k:; Slovan, ano jako 

panslavista. Svědčily o tom nejen jeho pozdější stati publicistické, které myšlen

kově navazovaly na programní článek z 1'.1846, nýbrž také jeho politická praxe, 

na př. jeho účast na slovanském sjezdu, práce v "Slovanském klubu" na sně:lJ2.'d 

kroměřížském, obrana slovanského federalismu, jakož i projevy, zdůrazňující ná

rodní dosah rusofilství v době rostoucí reakce r. 1849 i později. Znamenitá úvaha 

"Slovanská nářečí ve školách" (Nár. Noviny 1849) schvaluje úmysl vídeňské vlády, 

vybudovati slovanskou filologii na universitě pražské podle požadavků vědeckých, 

ale Havlíček v duchu svého slovanského realismu také žádá, aby se mládeži české 
aspoň v Praze dala možnost učiti se jazykům slovanským, "v Rakousku zdomác

nělým", t. j. polštině, jazyku "rusínskému" (ukrajinskému) a "jihoslovanskému" 

(srbskocharvátskému). Měl na mysli zřízení docentur uvedených jazyků, ano přál 
si, aby návrhy provedl sněm na útraty zemské, kdyby nehylo lze dosáhnouti, ahy 
je provedlo ministerstvo. 

V obsáhlém programu, v němž Havlíček s radostnou důvěřivostí mladistvé odm 

vahy rozděloval sohě i přátelům Gahlerovi a Girglovi úlohy životní, zaujímaly vý

značné místo ~es!:X:cP~~~:yr~Přísný k sobě i k jiným, chtěl své nadání a vytrva
lost postaviti ;~řadu let do služeh slovanské mluvnice a literárních dějin, vedle 

toho si však uložil důkladně p_r~2e~~0~~ti :YÝ~~~~_l:lí aji~oyj-chodn~~":l"~pu~ Snaha 
opatřiti si o životě ostatních národů slovanských ne stranné zprávy, založené na 

přímém názoru, jest důležitou složkou Havlíčkova úsilí vyhudovati slovanskou 

vzájemnost na bezpečných základech ~ustavného studia. Tak vznikly ';JO~2:~_zy 
z Rus", které Havlíček později doplnil výtečnou rozpravou ".!!:~~~_"é" (v Slovanu 
r. 185Q), která opravuje omyly, vyvrací tendenční tvrzení a podává vskutku ve

Íi~-;;řehledné a důkladné poučení o sociálním i národnostním rozvrstvení ruské 

říše, všímajíc si mimo jiné také slavjanofilů, pojatých poněkud jednostranně jen 

s hlediska národně-politického. Uznav nemožnost další činnosti politické a publi

cistické v tuhé reakci let padesátých, Havlíček se rozhodl pracovati na poli vzá

jemnosti slovanské jako spisovatel a zejména ~ Bri~ se horlivě zahýval úmyslem, 
vydati obšírné ruské říše, avšak nepokročil nad práce přípravné. Záměr 

svědčí ovšem o tom, jak reálně Havlíček chápal své poslání na poli vzájemnosti a 

jak správně postřehl základní vadu našeho tehdejšího rusofilství: nedostatek čes

kých děl, poučujících o Rusku. 
Úhrnem lze říci, že Havlíčkova kritika se nedotýkala myšlenkové osnovy díla 

Kollárova, nýbrž jen nedomyšlených, chvatných pokusů vybudovati "vzájemnost" 

na širokých základech jazykových, ačkoliv u nás tehdy chyhěly podmínky po 

všech stránkách. lIavlíče~,p-kázal nutnq~! prohloJlbjj;Ln~še_yědQ!!lostLQ~SIQya!l-=_ 
stvu, vytvořiti so~b~;~~~k, p~íirirnárodní uvědomení a navázati styky pře-
~'~i;';Ším se Slovany rakouskými, kteří nám byli politicky nejbližší - slovem, poku

sil se přizpůsohiti požadavky Kollárovy naší tehdejší úrovni politické, národní 

i osvětové a svou činností hudoval program vzájemnosti, pojaté s hlediska jas

ného realismu. 
. '-ř! 

14.J!rf. '" 
Slovanská myšlenka prodlením !~!j?!yřicátý-<ili~ocll'ě oživla téměř u všech ná

rodů slovanských, ale prvenství přísluší Praze, která tehdy byla vskutku středis
kem snah, ohsáhnouti celý svět slovanský v duchu vzájemnosti. Přes velice skrovné 

prostředky hmotné, přes slahou organisaci vědecké práce, jíž zejména chyběly uni

versitní katedry, věnované Slovanstvu, bylo u nás vykonáno mnoho, takže naše 

tehdejší slavistická práce zůstává svědectvím všestranných studií, vzácné ohěta
vosti a nezištné služby veliké idei. Časopis Musea král. Českého, K věty a Česká 
Včela, vůdčí časopisy let čtyřicátých, přinášely literární dopisy ze zemí slovansktch 
_ namnoze listy, které psali svým pražským přátelům a učitelům, Šafaříkovi, Ce

lakovskému, Hankovi aj. mladí slavisté nebo spisovatelé z různých zemí slovan

ských. Přibývalo překladů z literatur slovanských, stoupala jejich slovesná úroveň, 
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také výběr svědčil o rostoucí znalosti jednotlivých literatur, ačkoliv zejména 

v oblasti ruské i polské českým překladatelům ještě unikal význam vůdčích děl, 

namnoze ovšem těžce dostupných z důvodů censurních. 

~Slov ans ký~~jez kOl1~l1'ý .. y Praze v červnu r. 1848, dovršil práci tří pokolení na
šich buditelů úsilím, vybudovati vzájemnost na bezpečných základech dorozumění 

politického, které z důvodů věcných dbalo hlavně 'Slovanů rakouských, ale nezapo

mínalo ani problémů všeslovanských. Myšlenkové základy pražského sjezdu se 

srovnávají s návrhy Kollárovými, jak o tom svědčí na př. proposice člena Slov. 

sjezdu, filosofa K. které vedle vůdčích zásad politických obsaho

valy také důležité.R~<!~!'y~,,!~!tu~,_Zejména se prohlašoval "spolek jednoty du
chovní slovanské" a vedle sjezdu slovanského, který se měl konati dvakrát do roka, 

vždy v jiném slovanském sídelním městě, uváděl se mezi prostředky na podporu 

vytčených cílů také "stálý literní výbor pro celé Slovanstvo, mající představovati 

a upevniti duchovní (oumyslové) sjednocení všech Slovanů. Všeslovanský časopis, 

všeslovanská bibliotéka, slovanská akademie" - zcela v duchu zásad Kollárových. 

Jednání v Praze bylo násilně přerušeno, ale myšlenka slovanského sjezdu našla 

příznivou půdu u Jihoslovanů, u nichž Kollár mocně působil hlavně na ideologii 

ilyrismu.~Ivan Sakcinski, významný~~~itel srbs~€:),~~,~1::y',~!,~ký, od něhož 
vzešel první podnět uspořádati slovanský sjezd pražský, navrhl r. 1851 v zasedání 

Matice, aby se konal všeobecný slovanský sjezd, na němž by se zástup

cové společností slovanských poradili o tom, bylo-li by možné přijmouti 

jediný spisovný jazyk a tím dosáhnouti literární jednoty všech Slovanu. Sjezd měl 

býti ve Varšavě nebo v Bělehradě. Polemiky, které se obracely proti návrhu Ku

kuljeviéovu, pozorně sledoval u Havlíček. Zdůrazňoval, že jistě nejde o to, 

aby snad shromáždění filologů nařídilo národům slovanským, jaký spisovný jazyk 

mají přijmouti, a objasnil své hledisko takto: "Praktická a velmi dobře možná 

stránka onoho návrhu jest, aby se čelnější mužové a spisovatelé slovanští mezi 

sebou poradili, jakým způsobem by se mohla rozličná nářečí mezi sebou vzájemně 

přibližovati, a v tom ohledu neupře nikdo moudrý, že jest neskončeně mnoho 

možno." Havlíček tedy naznačil předmět porad sjezdových v duchu svých dřívěj

ších názorů, naproti tomu však pražský dopisovatel časop. Siidslavische Zeitung 

přímo prohlásil, že prodlením doby všichni národové slovanští uznají nutnost 

míti jediný jazyk spisovný i dorozumívací pro vzdělance, a naznačil, že onen úkol 

připadne jazyku ruskému, jejž Siidslavische Zeitung od té doby horlivě doporučo

vala. Havlíček v Slovanu (1851, č. 54) schvaloval tento podnět a sám vybízel čte

náře, aby se pilně učili rusky, ano prohlásil, že se chystá napsati praktickou ruskou 

mluvnici. Živelní síla podnětů Kollárových a ohlas r. 1848 se tedy projevily i v le

tech tuhé reakce úvahami o novém slovanském sjezdu, ano Jihoslované přednesli 

radikální návrh' na spisovný společný jazyk, ačkoH:v právě Konár a v souhlase 

s ním Havlíček dříve rozhodně hájili nutnosti samostatného rozvoje všech spis ov-
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ných jazyků slovanských. Přes to se však i později udržovala myšlenka, aby Slo~ 
vané přijali ruštinu za společný spisovný jazyk, a ruský . BudilovU se 

pokusil (r. 1892) tento návrh vědecky odůvodniti v souborné monografii. 
Desetiletá reakce Bachova všemožně omezovala vzájemné vztahy národů slovan

ských, sevřela tisk tuhou censurou, ale dosáhla úspěchů jen zdánlivých: Spojení 

pražských slavistů se slovanským světem bylo sice namnoze přerušeno, v tisku 

ubylo zpráv o slovanských věcech, ale Et~klll:QY děl básníků i bele-

1.!i~!Ů - hlav~~~, - které přinášel ~!kovcův "Lumír" a zčásti také 
pis Musea král. Českého", přece jen udržovaly zájem o literatury slovanské a šířily 
(;'bzor-mTadého ~~l;~~ Teprve obnovením konstitučních řádů v Rakousku na

stalo také nové období v dějinách kulturní vzájemnosti slovanské .... :P.ol~~stá- , 

_nít. krvavě potlačené l. 18~ mělo velmi silný ohlas v zemích českých a rozštěpilo 
náš politický tábor na dvě skupiny, z nichž se prodlením let vyhranily~trana staro----'" 
česká a Vášnivé polemiky samozřejmě nedovedly objasniti sporné 

otázky, ale celkem lze říci, že se za útoky proti názorům, hájeným autoritou Palac

kého, rýsoval program nových vztahů k národům slovanským, založený na svobo

dě a úctě k snahám o volný rozvoj osobitosti národní. Naděje na osvobozující sílu 

Slovanstva svorného, sjednoceného nejednou za~áděly naše pěstitele vzájemnosti 

na scestí dogmatismu, který rozděloval úkoly, nařizoval Polákům, jak mají zaří
diti svůj poměr k Rusku, a zakazoval Ukrajincům práci o budování samostatné 

literatury. Ani duch tak jasný, jako J. Purkyně, zcela neunikl této chybě, jak 

svědčí rozprava o literární jednotě národů slovanských, otištěná nejdříve v "Den

nici" Dubrovského (r. Ie) a po letech v "Časop. Musea král. Českého" (1851), v níž 

český badatel radil Polákům v záboru ruském a pruském, aby se učili jazyku rus

kému, nedbaje bolestného problému polsko-ruského. Někteří čeští rusofilové šli 

v svém obdivu vskutku tak daleko, že se smiřovali i s reakčními představiteli ruské 

byrokracie, třebaže v oněch kruzích opravdového uvědomení slovanského bylo 

pramálo. Pokud šlo o vztahy rusko-polské, vadilo i to, že naše zprávy o otázce 

ukrajinské byly dlouho nejasné a kusé. O velikém hnutí v letech čtyřicátých, 
o Ševčenkovi a bratrstvu se nemohlo v našich listech psáti 

-;důvodů censurních, Sreznevskij, který v době svého pobytu v Praze (počátkem 
let čtyřicátých) šířil zájem o ruskou Ukrajinu, oddal se jiným pracím vědeckým 
a zprávo ukrajinském životě kulturním bylo málo. Připomeneme-li si, že v letech 

čtyřicátých snahy Štúrovy u nás budily odpor, že vznikání nových literatur bylo 

pokládáno za další neblahé drobení sil, za překážku, ohrožující velikou myšlenku 

jednoty, pochopíme, proč v Čechách nebylo dosti porozumění pro tuto stránku 

ukrajinské otázky i pro složky jiné, které souvisely se vztahy rusko-polskými. 

Zatím však vývoj událostí v Rakousku směřoval k důsledkům pro Slovany ne

příznivým ar. 1867 nutil naše politické vůdce hledati v myšlence slovanské oporu 

proti rostoucímu útlaku. Ce s t a do M o s k v y byla protestem proti hegemonii 
~..-"",=><",,~~«~~~~=,.'"~_""'~W~.~~'--=-~='_'~_ 
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německo-maďarské a posílila ruskou složku v souhoru našich úkolů na poli kul
turní vzájemnosti slovanské. 

~~r~r_~!"~~i_~~~~~~!:~"~~ri~~~~~~~~~logická výstava v Moskvě r. 1867, která oh
sahovala také ~d~~!~:r:~~!ov_~nské, hyla-;~~H~ po~e~ zájezdu politiků, učenců 
i spisovatelů_ ~ všech zemí. slovanských. Byl to slovanský sjezd, který si ovšem 

nevytkl přesného programu, takže veřejné proslovy účastníků i ruských hostitelů 
většinou měly ráz příležitostný. Přes to se však některé projevy dotýkaly naléha

vých otázek kulturních. M. P. Pogodin, věrný přítel Šafaříkův a představitel slav
janofilství, zaharveného politicky, projevil přání, ahy sjezd hyl počátkem užšího 

shlížení a ahy si Slované vyhrali jeden společný spisovný jazyk i jednu ahecedu; 

mladý Srh Georgijevié žádal v duchu Kollárově prohloubené studium jazyků slo
vanských tak, aby se každé dobré dílo stalo majetkem všech Slovanů; A. A. Ko

tljarevskij navrhl, ahy se vydaly ~"~"~~J:J:~~:p"isy} osefa Dobrovského a ahy moskevští 
občané sebrali potřebný peníz na pamět slovanské návštěvy; Rieger dal podnět, 
ahy se jednalo o sjezdech slovanských přírodozpytců, historiků, umělců a národ

níchhospodářů, aby slovanští odhorníci lépe poznali své dílo i své úkoly; někteří 
ruští učenci a spisovatelé spolu se slovanskými žurnalisty sestavili pamětní spis 

o budoucích slovanských sjezdech. Slovanské sjezdy místní, t. j. v oblasti-jednoho 
národa, měly připraviti látku k sj ezdu všeslovanskému, který se měl konati vždy 

po dvou letech a měl býti věnován poradám o vědeckém, literárním, uměleckém 
a mravním sbližování Slovanstva. 

Z dějin vzájemnosti jest známo, že se nepodařilo provésti záměry, naznačené 
v moskevském protokolu, ale cesta našich představitélů posílila zejména u nás 

sympatie k Rusku, jejichž svědectvím byl mimo jiné zájem literární, patrný ve 

v~dčím heletristickém časopise let šedesátých,:: '2!_~~~~ch~'. V tom směru bylo 
treha mnoho doháněti, protože poněkud jednostranný ráz naŠich styků s Ruskem 

půsohil nepříznivě i na vztahy slovesné. A. N. který koncem let padesátých 

navštívil s překvapením shledal, že mladé pokolení, hluboce oddané Rusku, 

.E:e~!!~!~_"_!?:()y~""!"!!~!~_I!t~ra~~'!y a proto se rozhodl vydati v Časop. Musea král. 

Českého památné '~~;r? ruské literatuře" "Listy o nejnov~j~~_!'ll,skéJi
teratuře" které po prvé v naší literatuře upozorniiY:~;-;ei:fkÝ-dosah rus~ 

. ro~á~ a naznačily také ráz myšlenkových proudů ruských, předevší; západ
nictví a slavjanofilství. V letech sedmdesátých ovšem zájem o literatury slovanské 

u nás ochahuje, protože ~~~~~_~.?k?lení~~~~_~~~~~l_~ede~ J ar. Vrc~iE~~věno
~~?p(),zorno~t z~P~~~~~~~()J~ě a z ohlasti slovanské si všímalo hlavně_~~lska, vy-

hýbajíc se ruskému realismu, jako živlu nesourodému. S hledi;k;--~Í~vanského se 

náš ohzor básnický úží, v časopisech ubývá zpráv o nových dílech i souhorných 

úvah o jednotlivých literaturách slovanských a zúžil se i náš slavistický obzor vě-
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~ecký. S~_~~~~~~~~~~~Q:_~_61) pozbyla naš~~~~a'i~~~ ško~,jehožauto
nta dodávala Praze významu ústředního. J~n K. J. Erben (t 1871) ještě po další 

~,~,~.~~,.~~.r<',;<"_"'_~'"_~~~~''''~~'""'~'''-~ ___ '-

desetiletí udržoval aspoň v oblasti IIJÍroQ.opisné velikou tradici slovanskou a jeho 

sbírky pohádek, jakož i studie bájeslovné měly onu širokou všeslovanskou základ

nu, která od časů Durychových a Dobrovského zůstává chloubou našich studií 

o Slovanstvu. Svárlivý J!L.HfLtt!!:b, který své nesporné nadání ubíjel planými pole
mikami nedovedl zachovati Praze odkaz Šafaříkův a těžiště slavistického badání , 
se přesunulo jednak do Ruska, jednak do Vídně, kde si geniální žák Kopitarův, Fr. 
Miklošič, soustavným studiem razil cestu k monumentální srovnávací mluvnici 

jazyků slovanských, zahájiv jí v rozvoji slavistiky nové ohdobí. Jan Gebauer, za

kladatel slavné školy bohemistické, duch sourodý s Miklošičem, soustředil své síly 

na studium dějinného vývoje jazyka českého. 

N a Rusi~.!--1.Y_~.b-pjE-1-~ák Sreznev~kého a po stránce ideové věrný stoupenec Čer
nyševského, podrobil soustavné kritice umělecké i naukové výsledky slovanského 

romantismu a pokusil se nahraditi Šafaříkovu knihu o literaturách slovanských 

dílem nového pojetí myšlenkového. "Obzor istoriji slavjanskich literatur" (186~ 
"'-'="'''"'''"'''-~~--~-~'-='=~>~~~'-~''''''-~"""'=''".~~"~~.J~'=~'"""~-=.~_~"",,,"= 

shrnuje v přehledném nástinu dějiny literatur slovanských s hlediska positivistic-

kého, přihlížeje spíše k rozvoji společenskému a osvětovému, k dějinám mravních 

idejí i k sociálnímu dosahu slovesnosti, než k estetickým hodnotám básnické tvorby. 

Oddíl o literatuře polské napsal vynikající představitel yolsk~o po~~smu lf". 
.....J,..~_"_".~~_.~"~,_ 

Pypin, přesvědčený západník, vytkl si za úkol podati kritický rozbor 

myšlenkových i sociálních základů slovanské vzájemnosti, ale jeho vývody byly 

ostře zahroceny nejen proti utopiím o všeslovanské jednotě, nýbrž také proti sou

dobému ruskému slavjanofilství, které se ovšem již odchýlilo od náboženské filo

sofie Kirějevského a A. Chomjakova, nabývajíc stále zřetelněji rázu politického. 

Polemika proti ruským slavjanofilům skreslila vývody Pypinovy: přecenil dosah 

ruského slavjanofilství, neuváživ, že k ostatním Slovanům proniklo velice málo, 

naproti tomu však nedocenil přirozených vztahů jazykových i kulturních, které 

sbližují slovanské národy více, než se zdálo i pozorovateli tak dobře poučenému, 

jako byl autor "Obzoru" . 

Rozmach slova~ské myšlenky na Rusi v letech sedmdesátých, kdy se ~~~_~~~, p?~~ 

v~,Jlo bok Slovanů a Tur~~~.~_Jl~~porovalo jejich boj za 
osvobození, oživil otázku slovanské vzájemnosti. Také Pypin se jí znovu zabýval 

v důležitých rozpravách o panslavismu v minulosti a v přítomnosti i o literárním 

panslavismu a leccos z nich přejal do druhého vydání svých dějin literatur slovan

ských ("Istorija literatur slavjanskich"), které vyšlo ve dvou svazcích (I. 1879; 

II. 1881) a v úvodě se zabývalo otázkou vzájemných vztahů slovanských. Pypin 

uznával, že by Slované mohli přijmouti ruštinu za společný jazyk "všeslovanský", 
soudil v~,ak, že ruskému jazyku i ruské kultuře duchovní chybí ještě mnoho do ne

sporného prvenství v Slovanstvu. Byl přesvědčen, že pravá vzájemnost by se mohla 

vyvinouti jen mezi národy politicky svobodnými, protože jen tehdy by bylo lze 

provésti všecky důsledky kulturně-politické i hospodářské, jejichž význam právem 
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zdůraznil. Pypinovo realistické pojetí slovanské vzájemnosti, jeho kritika myšle

nek Kollárových a zejména také Štúrových o budoucnosti Slovanstva, po nejedné 

stránce připomínají názory Havlíčkovy a jsou předzvěstí kritického hlediska Ma

sarykova. K otázce společného jazyka slovanského se Pypin vrátil obšírným roz

borem knihy "Obščeslavjanskij jazyk v rjadu drugich obščich jazykov drevnej 

i novoj Evropy" (2 sv. r. 1892), v níž profesor Anton Budilovič podrobně odůvod
nil svůj návrh, aby Slované západní i jižní přijali ruštinu a užívali jí v oboru vědec

kém i uměleckém, jakož i v styku mezinárodním a vnitřním. Pypin ukázal, že 

otázka společného jazyka závisí na vývoji poměrů politických i kulturních: Spo

lečný jazyk by se stal nezbytným, kdyby se na pře provedlo spojení politické, nebo 

kdyby vzniklo davové hnutí církevní (r~~s.~~.pování ~,~EE~yosla~i.), nebo posléze, 
kdyby na pře rozvoj ruské slovesnosti a literatury vědecké dovedl nahraditi Slova

nům jazyk německý nebo francouzský. Pypin nepopírá dosahu spoleČného jazyka, 

ale upozorňuje na překážky mnohem kritičtěji než Budilovič, maje na paměti, že 

teoretické úvahy nemají významu, pokud není připravena půda politicky a sociál

ně. Dějinami literatur slovaI;lských Pypin neohyčejně posílil myšlenku vzájem

nosti, protože Slované málo znali svůj duchovní život, nemajíce ani vhodných po

můcek. 

Ušlechtilá osohnost Pypinova daleko přesáhla hranice ruské vědy: kritik slovan

ského stojí na počátku nového ohdobí kulturní spolupráce slovanské 

a vedle Miklosiče byl svědectvím, že Vídeň a vědecká střediska ruská yítězně sou,,: .. ,~ 
_." _~_~, .. ,_,"~~",._~<rh",'-~, ~,~",_,"".o'~""_"~,"~-"_,,,,_~"M'_· __ ~='W~- ..... ~,<"""'-~ 

s Prahou o prvenství v rozvoji slovanských studií, zejména proto, poněvadž 

~w~~s slavistice cl:ryp~!y."J~,~~!"y~niy.~!§itní, bez nichž nebylo možné vědecké stu
dium jazyků i literatur slovanských. Přes tyto nedostatky dosáhla ohětavá práce 

několika pokolení výsledků vskutku vynikajících, jak dokazuje zejména synthese 

~!!:~i~tisképrácena~eho!?~~~~~, kterou podává ~~!:~~"~}~ ~~.~í_k_n_;;;·~~ 
(l~~~=!~T~). Svorný úsudek odhorné kritiky uznal, že slovanská látka naší ency-
klopedie po léta nebyla předstižena, vynikajíc úplností i vysokou úrovní zpraco

vání, o niž pečovali nejlepší slavisté domácí i cizí, na př. Jan Gebauer, Vatroslav 

Jagié, K. J. Erben, Josef Perwolf a j. Cenné doplnění přinesl shorník-=-~:":':':"~':":"'~''':;r 

~:~al~2~~"!~~S,!c~.p.<:).~!ij~ďď{!lli), obsahující hohatou anthologii a výklady lite
rárně dějepisné, které podávaly čtenářům poučení v podstatě správné. 
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Ze staršíc~~.~!j~h spolupracovníků Riegrova Slovníku na učného získal si ve-

liké zásluhy o prohlouhení vzájemnosti varšavské 

autor díla. ,,~!~~J~~e: .lc~_~:vza~.ll:l~yj':l.,~!~~!~"~ij~~! svja~i". (3 sV"~:?;!~YL!ill!§~ž 
Sehral látku neohyčejně hohatou, takže jeho dílo, hohužel, nedokončené 

zůstává nejdůležitějším pramenem pro studium vzájemných vztahů mezi Slovany. 

Zejména sv. n.-IIL, :věnované literárním, politickým a kulturním projevům "slo

vanské ideje" do konce stol. XVIII., mají podnes trvalou cenu, protože přehledně 

shrnuly doklady, namnoze těžce dostupné~ a ukázaly, jak mnohostranné a na-

mnoze i závažné hyly styky slovanské v minulých stoletích. Perwolf, jako většina 
Čechů, půsohících na Rusi, byl stoupencem úředního slavjanofilství a vzájemnost 

zakládal na ruské hegemonii, ale v podstatě oddaně plnil odkaz Kollárův a prac

ným dílem osvědčil, že slovanská vzájemnost zůstávala jeho ideou vůdčí. 
V tom se s ním srovnával Jo~ťi_J12leček, který zasvětil dalekému cíli slovanského 

shlížení šest~etil~tÍ !:YQ!h há~E-~é i všestr~nné činnosti publicisti~é. Holeček 
.znovu ~je~il pro naši slovesnost ~~, vzhudiv ohecný zájem svými 

ohrazy ze života černo~~.rské~o, které uváděly českým čtenářům na pamět ideály 
junáctví a oživo;;ly ~lyšlenku hrannosti, zdůrazňujíce památná slova Šafaříkova 
na slovanském sjezdu r. 1848, že "z otroctví není bez hoje cesty k svohodství". 

Holečkovy názory o Černé Hoře narazily na odpor mladších kritiků, ale i ti, kdož 

nemohli souhlasiti, uznávali mravní opravdovost, která projevům Holečkovým 
dodávala mužné osohitosti. ~l sto~nc~E~~ m.lad~~eské, ale ~~~::::'':.'::~':'._ 
L~~~~:t:y~a které vlivem j. Grégra_ a G. Ein::a nahylY_V" ... ?traně 
vrchu hlavně hlížÍce se austroslavismu. Holeček 
"V-;;i:&,,<'~~""~" , .. ,~-

hyl tehdy i později v oboru slovanské politiky Láke!E:~;[~S~§fr'!!!i!l!}lĚ!:!1~ přejal 
od svého mistra jeho hlavní zásady, t. j. přesvědčení, že Rus::k:,.::o: ... !:'::::::"::_:: •• .L;:~=.=.::..::::.té.J:.":;_ 
vítězné válce s Rakouskem, QSYQhQ.g:L~h:ry':l~Y; z toho plynulo Skrejšovskému, že 

třeha zachovati Rusku věrnost za všech okolností a posléze, že upravení slo

vanské otázky hez Ruska, neho proti němu, vždy zůstane jen opatřením rázu pře
chodního. Holeček dobře poznal pravoslavný svět jihoslovanský a Rusko, ale ná

rodní prostředí polské mu hylo cizí a proto v duchu Lamanského přičleňoval celé 

Slovanstvo ke kulturní sféře řecko-slovanské. Jeho vůdcem N. 
hož známé knihy "Rossija i Evropa" přejal osnovu svých názorů, zůstávaje i později 
věren jeho koncePci"~I~""Vjanofilst~í~ silně zaharveného nacionalisticky. Jen s to

hoto hlediska lze pochopiti požadavek Holečkův, ahy Poláci uznali, že v staletém 

hoji s Ruskem prohráli a ahy sami vyvodili důsledky své porážky, t.j. dalisedoh

rovolně v ochranu národa vítězného. Oddaný stoupenec Danilevského a Hilfer

dingův nezbytně se zabýval také důležitou otázkou společného jazyka a v stati 
všeslovanském ] 900 projevil mínění, odchylné od přímo-

čarých, maximalistických návrhů ruských. Holeček s Pypinem přiznává, že Kol

lárova teorie, ukládající slovanskému vlastenci_~lQst čtyř hlavních jazyků s~
a z toho vyvozuje v souhlase s Budilovičem, že 

Slované mají přijmouti ruskou jako hlavní a ohecně slovanskou, a že se 

má ruština státi společným jazykem slovanské inteligence místo jazyků cizích, 

zvlášt6 jazyka německého. Tvůrce "Našich" zakládal svůj slovanský program kul

turní na mravním obsahu "české myšlenky", kterou si formuloval jako snahu, po

máhati trpícím a slahšÍm národům jiným, povznášeti je a organisovati jejich roz

voj. Smířlivost a úctu k cizímu přesvědčení Holeček projevoval i v svých proslo

vech při sjezdech slovanských novinářů a hylo jeho zásluhou, že sjezdům slovan-
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ských novinářů i Všeslovanskému svazu novinářů byla dána vůdčí hesla, vybíze

jící k družné součinnosti na poli kulturním a k duchovní spolupráci s Evropou. 

Ušlechtilé výzvy, připomínající novinářům jejich úkoly slovanské i evropské do

kazují, že Holečkovi byla cizí ona nedůvěra k Západu, patrná v projevech někte
rých slavjanofilů, a že se jeho vztah k Slovanstvu oprostil od úzkoprsého doktri
nářství. 

Myšlence slovanské, která ho zaujala ve věku jinošském, zůstal věren po celý životl' 

ačkoliv ztrnule nelpěl na svých názorech a byl přístupný důvodům. Veden touhou 

postoupiti v slovanské otázce od neurčité vzájemnosti k rázným činům, přejal 

nauku Danilevského, ale prodlením let zmírnil své názory a vzdal se krajních po

žadavků ruských. Cílem Holečkovým patrně hyla, pokud možno, úzká spolupráce 

slovanských států po stránce kulturní i politické, ale přesvědčil se, že tento cíl jest 

daleký a že k němu vede cesta velmi obtížná. Proto v posledních letech před vál

kou stále důrazněji připomínal nutnost dorozumění, sblížení duchového, proto 

i jeho projevy veřejné někdy zněly smírněji. V názoru na postup se rozcházel s T. G. 

Masarykem i s jeho žáky, které Adolf sdružoval v Slovanském Přehledu: 
nezbavil se nespravedlivé zaujatosti vůči hnutí ukrajinské~-~~iTakéh;;r~ 
a neblahé lhostejnosti k Polákům, ale vůdČÍ myšlenkou svého díla se shoduje s ~~ 

a s školou slovanskou. Také jemu česká otázka bylavp~dst';ti~táz-
kou mravní a náboženskou, také jemu zbožnost hyla jedním z nejušlechtilejších 
rysů slovanských, ideálem, k němuž vede 

L-~_~~~,~ __ ~~~~~ 

Láska k Rusku a naděje na pomoc od Východu byly velice silné na Slovensku 

hlavně od časů Štúrových. Také Štúr přejal ideologii, zdůrazňující význam Slo

vanstva a jeho světodějného poslání: přinésti mravní obrození hynoucímu Západu. 

Tuto svou naději, plynoucí z víry, že carské Rusko se dříve nebo později rozhodne 

osvoboditi Slovany,~!!l2E1,y,,~~!1~.,_~~Ja~":tY9imir~J~]!dl!!ča.:go·~{~1).. 
které shrnuje jeho hlavní myšlenky o vztazích k Rusku i o Slovanstvu a zůstalo 
na celá desetiletí základem slovenského pojetí slovanské vzájemnosti. 

Odchylné názory projevil Palárik v programním článku "O vzájemnosti 8!Q:_~ __ 

vanské", vydaném v slovenském almanachu Lípa, odkudž jej pTeťi~kI Č;~~E~s~:Be .. 
-~ ~ -".,"." .. '" 

---~._--Á. Palárik uvažuje o dějinném pOSlání Slovanstva shledá"vá~-f~ Slo-
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vané rozsahem svých sídel i rozdíly v kulturní úrovni nemohou pomýšleti na cen

tralisaci, nýbrž jediné na federaci a právě proto ze všech národů evropských Slovan 

"jediný zdá s e býti povolaným zachrániti a ustáliti v Evropě rovnoprávnost a 
svobodu národů". Každá politika, která se protiví těmto dvěma zásadám jest ne

slovanská a nenárodní. Podle mínění Palárikova mnozí Slované pobloudili, po

něvadž "sympathiekruské vládě u svých soukmenovců oživovati a rozšiřovati za 

slovanskost považovali". Této chyby se prý dopouštěli mnozí "vysoce učení'" 
mužové nejen "u Rusínů v Haliči", ale i u Slováků. (Mínil tím J. Holováékého a 

Štúra.) Tím probudili nedůvěru Poláků a zavinili neporozumění pro ušlechtilé, 

kulturní úkoly Slovanstva. Kromě toho vznikla u některých politiků ruských 

domněnka, že Rusko jest povoláno sjednotiti Slovany pod žezlem carským a že 

tedy vláda nad Polskem jest nutným počátkem tohoto vývoje. Proto prý západní 

Evropa celkem lhostejně sledovala osud národů slovanských pokládajíc je za 

ochotné nástroje ruského absolutismu. 

Jest dobře známo, že Palárikovy výklady byly především určeny pro úřední kruhy, 

a že kritika Štúrova rusofilství měla temné pozadí tendenční, které nedbalo ná

rodního dosahu myšlenek velikého buditele slovenského a jejich osvobozujícího 

vlivu právě v těžkém boji o bytí či nebytí. Proto také Palárikovy názory neměly 

ohlasu v nevelikém kruhu vzdělaných vlastenců slovenských, jimž ideály Štúrovy 

dodávaly síly v zápase s rostoucím úsilím bezohledné maďarisace a udržovaly víru 
v osvobození. 

Představitelem život Svetozár Hur-
..... ""h<.~~.~ _,,", 'n' ~_~"o",","", ,=_,."" 

_han Y ail!:!!:i!i:t! který v přečetných feuilletonech, v svých pracích cestopisných a be-
letristických jakož i projevech řečnických bez výhrady zastával hledisko 
V duchu těchto názorů byl krajním odpůrcem hnutí ukrajinského, nedbaje roz

porů, do nichž se zaplétal - sám horlivý obhájce samostatného spisovm 

slovenského - ve jménu slovanské jednoty samostatnou literaturu 

: " ... kto bude sa učiť neskladné ,movy' všelijakých Frankov, 
kto bude vo veIkom svete čítať slabé plody ,ukrainských' veličín?", volá Va= 

janský zapomínaje, že týmiž důvody by se mohl obrátiti Ukrajinec proti spiso= 

vateli slovenskému. (Stať Vajanského "Uč sa od nepriatela". Nár. Noviny 13. 
1906). Přes tyto nesprávné výstřelky mělo slovenské rusofilství 

Co jen znamenaly návštěvy Lamanského, A. Budiloviče a jiných vynikajících 

učenců ruských, kteří přinášeli trochú světla a hřejivého tepla sympatií do žalář

ního ovzduší slovenského, sevřeného násilím a útlakem maďarské vlády. Bylo to 

svědectví, že slovenští vlastenci nejsou opuštěni v svém boji a byla to mravní 

posila pro budoucnost. 

Teprve ~kol~ní s~_ružené se vzdalo dogmatického~ 
:filst:ví a obrátilo se podle zásad Masarykových k pojetí slovanské vzájemnosti 

v svobody a rovnoprávnosti. Tím se vyjasnily také slovenské vztahy 

..k,"~2Jsku, v jejichž vývoji někdy rušivě působilo přímočaré rusofilství kruhu Va
janského. 

Válka rusko-tureck~ utužila naše kulturní styky s jižními Slovany a roznítila 

nadšenr;~eré ovšem ochablo, když r;uská diplomac~~~ do- 1 
bytý vítězstvími ruského vojska, a když na Balkáně rozpory mezi osvoboditeli a 

osvobozenými vzbudily rozčarování a rozmrzelost. Neúspěchy slovanské solida

rity měly pro nás též důsledek blahodárný, zejména potud, že nejen odpovědní 
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politikové, ale i pracovníci kulturní si uvědomili nutnost přizpůsobiti se střízlivé, 

nepříjemné skutečnosti, neoddávati se přeludům a zvolna budovati slovanskou 

vzájemnost na základech bezpečných v duchu širšího pojetí, které přihlíželo ze

jména k otázce polské akjejím důsledkům pro Slovanstvo. Snahy o svobodomysl

nou, kulturní politiku slovanskou, těžící ze všestranného, důkladného studia osvě

tového ruchu mezi Slovany, chtěl soustřeďovati Edvard Jelínek v časopise "Slo· 
-"~"~~"'""" ".", "_~ __ "_",,o*,,'U~'_V~'j"~~_.A " ____ '_"'_ _ ~~ 

v&.nský Sborník" (1881-1887), jímž chtěl raziti cest~'reallsmu~vnazírání na 
v;áJ';~l:I.~<~t~fov;:n~skou~<~'P:řes~<IOJirou vůli a rozsáhlé styky redaktorovy, jehož 

ušlechtilé snaze vadila jakási nerozhodnost, Slovanský Sborník zanikl, dokončiv 

ročník VI. - další smutné svědectví nedostatečného zájmu o časopis, věnovaný 

věcnému poznání národů slovanských. A přece šlo ~&sopis na tehdejší dobu zna-_ 

~~~~~~i, jak ukazuje srovnání se soudobou revuí ~:Si;;j';~~kij Sb~;nik",-k~~;á 
v letech 1875-1877 vyšla ve třech svazcích v Petrohradě nákladem "Slovanského 

komitétu" a obsahovala vedle statí také referáty a posudky. 

J elínkov~ osnovu slovanské vzájemnosti, založenou na upřímné snaze prohloubiti 

vzájemnost~.§k~J!5~!~kou, přejali někteří pracovníci mladší, zejména František 
Kvapil, který jako překladatel, přičlenil celou řadu velikých děl k sou-
h~o~~ naší slo;;;~o~tITaďě8etaké svou činnosti"f~umet~~istickou i statěmi lite-

rárně dějepisnými lumírovské. 

Prodlením let vzrostl počet pracovníků, kteří si vytkli za zabývati se jednotli-

, vými národy slovanskými a šířiti v českém prostředí zprávy o jejich životě kultur

ním: Frant Řehoř se soustředil na Ukrajince, Lego na Slovince, Hudec, J. Zd. 
Raušar, Ign. Hořica a j. působili vedle J. Holečka jednak svými překlady z Ht. 

srbskochorvátské, jednak beletristickými obrázky, feuilletony atd. Jar. Hrubý, 

J. Mikš, P. Aug. Vrzal, z mladších V. Červinka a j. se zabývali Ruskem a g~~:. 
.Y!~!llQ~ri,R!!§.b!§tz~~luha, že se pokusil zpracovati ruské vzdě-

~~<"_~!~!~y~~ských přátel ruské slovesnosti} (I,~( 1\ 
Mocné posily s~'d~~',t;I~"~yŠI~nc"e-vZá]e~sti také díly našich básníků. Kollárova 
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"Slávy Dcera" hluboce působila v celém světě slovanském a neméně významný 

byl také vliv Čelakovského, jehož "Slovanské nár. písně", "Ohlas písní ruských" 

a "Mudrosloví národa slovanského v příslovích" podávaly ukázky vzájemnosti 

v oboru lidového podání. Pathos rétoricko-didaktické složky Kollárovy i prostotu 

složky tradiční, jejímž představitelem byl Čelakovský, rozvíjelo pokolení mladší, 

v němž jako baladik vynikl K. J. Erben, šťastný pokračovatel slovanských studií 

na širokém základě srovnávacím zejména v oboru bájesloví a ústní slovesnosti. 

K. H. Mácha a jeho mladší vrstevníci i žáci zejména J. V. Frič, podstatně pro

hloubili naše vztahy k literatuře polské, k níž jejich tvorbu poutaly mnohostranné 

vztahy umělecké i osobní: Mácha pečovalo polské emigranty, kteří se po nezdaru 

povstání z r. 1830 uchýlili na půdu českou, a Frič se v době svého dlouhého vy

hnanstVÍ stýkal s polskou emigrací v Anglii i ve Francii maje vždy na mysli, aby 

jeho polští přátelé byli poučeni o našich snahách náro'dních i kulturních. V údobí 

Bachovy reakce přinášel Mikovcův časopis "Lumír" mnoho překladů z literatur 

slovanských, třebaže se naši překladatelé opožďovali za literárním vývojem, ze

jména ruským. Po obnovení konstitučního života v Rakousku pokolení Hálkovo a 

Nerudovo navázalo na snahy let čtyřicátých a pokusilo se dáti myšlence vzájem

nosti nové základy pronikavou višestrannou činností informační i překladatelskou 
zejména v časopise "K věty" ,který svými vyobrazeními, články národopisnými, 

vlastivědnými i životopisnými jakož i překlady soustavně upozorňoval na celý 

svět slovans,ký. 
Lumírovci soustředili své sympatie na Polsko; jediné Sv. Čech zůstal věren širo-

kému programu Kollárovu a jeho díla ztělesňovala buditelské ideály slovanské 

spolupráce. Teprve pokolení let devadesátých v duchu názoru T. G. Masaryka za

hájilo studium ruského románu, který si záhy dobyl v širokých vrstvách čtenářů 
místa nad jiné význačného. Od konce století má naše literatura živé vztahy k ce

lému Slovanstvu a získala si veliké zásluhy o rozvoj slovanského uvědomení u nás 

nejen překlady, ale i vlastní tvorbou: básně Svatopluka Čecha pronikaly i do 

kruhů, v nichž úsilí Kollárovo nebylo známo a díla Tolstého si oblíbily statisíce 

čtenářů z vrstev lidových. Naše literatura splnila své poslání slovanské zdárně a 

zůstá vá v rozvoji vzáj emnosti složkou nej důležitěj'ší. 
Kulturnímu snažení básníků a publicistů se dostalo široké základny naukovou prací 

mladých badatelů na obnovené unIversitě Karlově (1882), kteří samostat

nými díly vědeckými i kritickými rozbory slovanských prací naukových seznamo

vali vzdělané čtenáře se slovanským písemnictvím, jakož i s celým souborem histo

ricko-filologického i filosofického badání o Slovanstvu. Jiří Polívka, Josef Zubatý, 
Lubor Niederle, J au Máchal podnikli soustavnou revisi slavistického odkazu našeho 

obrození a soubornými díly navázali na slavnou tradici. Niederlovy "Slovan

ské starožitnosti", Máchalovy "Slovanské literatury'" práce Polívkovy 

Q lidových pohádkách, jazykozpytné práce Zubatého řadíme k vědeckým činům 
vysoké úrovně s;rovnávací, která zůstává chloubou naší školy slavistické a nejlep

ším svědectvím pravé vzájemnosti, založené na důkladné znalosti celé slovanské 

literatury v příslušných oborech. Vzácné píli těchto pracovníků, k nimž v letech 

devadesátých přibyl z Vídně Frant. Pastrnek, se znovu podařilo vytvořiti 
z Prahy důležité středisko slavistické, ačkoliv si Vídeň až do r. 1918 udržovala 

prvenství, které po Miklošičovi obnovil Vatroslav Jagié, jeden z největších 
slavistů XIX. stol., zakladatel sborníku "Archiv flir slavische Philologie" 

(od r. 1876), který skvěle splnil přání dřívějších pokolení po odborném časopise 

slavistickém. 
Na slavistiku obnovené university Karlovy pronikavě působil T. G. Masaryk, 
který zahájil své působení ve vlasti r. 1882 a svou prací vědeckou i puhlicistickou, 

úsilím organisačním i činností učitelskou vytvořil nové období také v dějinách slo-
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vanské vzájemnosti, podniknuv všestrannou revisi našeho národního programu. 

Šlo o nové pojetí "české otázky" s hlediska světového, o novou epochu v rozvoji 

českých vztahů k ideovému světu slovanskému, který u nás nehyl tak známý, jak 

hylo lze očekávati v zemi zakladatelů slovanské filologie. Řídě se metodou své vě
decké kritiky, Masaryk především podal filosofický a sociologický rozhol' ideových 

základů vzájemnosti, posoudiv v průkopnických monografiích ruské slavjanofilství 

Iv. Kirějevského (1889) i myšlenky Kollárovy (1894). Ukázal, že základní omyl 

slavjanofilského učení tkvěl v názorech Kirějevského na poměr pravoslaví ke ka

tolicismu a k protestantství, ale uznal, že ruský filosof v podstatě správně vystihl 

ráz naší dohy, její duchovní rozeklanost,' půsohÍcÍ nehlaze také na výchovu. Jako 

Kirějevskij, také Kollár silně podléhal vlivům německého myšlení, ale jeho filoso

fická průprava hyla slahšÍ a proto kritik zjistil vedle schematičnosti a ahstrakt

nosti hlavně rozpory mezi ideou humanitní a národnostní, jakož i chyhné genera

Iisace, jimž se Kollár nevyhnul, pokouš,eje se na pře vystihnouti celý středověk 
pojmem romantismu. Kdežto Kirějevskij a Mickiewicz založili slavjanofilství a 

mesianismus na filosofii dějin svých národů, Kollár přestal na pouhých praktic

kých pokynech, nepokusiv se navázati na náš myšlenkový vývoj. Masarykova 

"Česká otázka" v tom směru doplňuje Kollára, hledajíc souvislost ideálů ohrozenÍ 
s mravními základy české. reformace. 

Zdůrazniv hned na počátku své činnosti potřehu kritiky, Masaryk věnoval v "Athe

naeu", v shorníku pro vědeckou kritiku, který založil, důležité místo naukové li
teratuře slovanské, zejména ruské, se u nás nevěnovalo tolik pozornosti, jak 
hylo třeha. 

Slovanskou otázku Masaryk chápal v širokém smyslu národním, kulturním 

i sociálně-politickém a proto nepřestal na vědeckém studiu základů vzájemnosti, 

nýbrž pokládal za nutné řešiti i nejpalčivější prohlém soudohý, totiž otázku 
polsko-ruskou. 

Český politik, který doma odmítal rakouský centralismus, přirozeně nemohl sou

hlasiti s centralismem ruským a žádal pro Poláky plné autonomie, demokratické 

správy, znárodnění vyučování i podstatného zvýšení práv polštiny prohlašuje, že 

mezi svohodomyslnými autonomisty českými a polskými hy mohl hýti poměr 
velmi přátelský. Se stejnou přímostí, jako ve sporu rusko-polském, se Masaryk ujal 

slova také ve věcech jihoslovanských, hojuje proti násilnické politice mad'arského 

pseudoliheralismu a proti neorganickému postupu vlády v Bosně a Hercegovině. 
Řídil se tu svou vůdčí zásadou nerozlišovati mezi literaturou a životem a svým 

úsilím po konkretnosti - proto odmítal "všeslovanskou rozplývavost" a připo
mínal mládeži, aby své slovanstvÍ osvědčovala slovy i činy. Vzájemnost má vésti 

k sehepoznání, z něhož Slované mohou čerpati důvěru v sehe, v svou sílu, cenu a 

právo. Proti zastáncům společného jazyka Masaryk ohnovuje thesi Kollárovu žá

daje po studentech, ahy se podle možnosti učili slovanským jazykům, ahy navště-

vovali university v Krakově, ve Lvově a v Záhřehě a pěstovali také ruštinu, proto

že ruská literatura dosáhla úrovně světové. Její všelidský význam, zejména myš

lenkovou hlouhku velikých náhoženských myslitelů Dostojevského a Tolstého, 

Masaryk v četných statích ohjasnil našemu vzdělanému čtenářstvu, předstihnuv 

kritiku ruskou i západoevropskou statí (Čas 1892), která postavila Dostojevského 

po hok největších geniů světové literatury. Podnětné rozpravy Masarykovy oži

vily zájem o ruský román vůhec, a rozvoji realismu v naší literatuře se dostalo no

vého posílení zejména založením "Ruské knihovny", kterou lze právem ozna

čiti za jeden z nejcennějších podniků v ohoru kulturní vzájemnosti slovanské. 

Také druhý, veliký podnik Ottova nakladatelství, "Ottův Slovník naučný", 

v jehož redakci Masaryk s počátku pracoval, má v dějinách slovanské vzájem

nosti předůležité místo, protože nově zpracoval látku slovanskou a právě roz

sahem této složky předstihl všecky encyklopedie cizÍ. 

Odmítaje povrchní horování o Slovanstvu, Masaryk slovanskou vzájemnost za

kládal na soustavném studiu jazyků a literatur slovanských, slovanských dějin 

politických i sociálních a na poznávání soudohého života z vlastního názoru za 

pohytu v jednotlivých zemích slovanských. Také v tom směru zůstal důsledným 

pokračovatelem Kollárovým a hlavně Havlíčkovým, ale prohlouhil jejich program, 

naznačuje nutnost soustavného sociologického studia jednotlivých zemí slovan

ských. 

Všestrannou prací šesti desetiletí T. G. Masaryk oh sáhl celý svět slovanský a 

v jeho postupu i ve výsledcích jeho požehnané činnosti se zrcadlí souladný rozvoj 

všech mohutností duševních, zej mé na harmonický vztah intelektu k citu a vůli, 

tak příznačný pro ráz duchovní hytosti Masarykovy. Vždy měl na mysli praktické 

důsledky slovanské otázky, ale zahýval-li se Polskem a Ruskem nejen jako po

litik, nýhrž především jako náhoženský myslitel a filosof dějin, jest kapitola Ma

saryk a Jihoslované vyplněna zejména činy, jimiž politik hájil Jihoslovanů proti 

persekuci, kdežto státník upozorňoval celý svět na nutnost spravedlivého rozře

šení otázky jihoslovanské. Masaryk hyl mládeži jihoslovanské vzorem kulturní 

práce, která chce povznésti národ osvětově i hospodářsky a tím jej posíliti k hoji 

za samostatnost politickou, vytyčoval mladým politikům program i cíl a pronikavě 

půsohil nejen svými spisy, ale i živým slovem v přednáškách universitních a na 

půdě parlamentní. 

Vědecky se nejvíce zahýval Ruskem, pochopiv hluhoký dosah česko-ruských vztahů 

v dějinách našeho národního rozvoje, ale právě v tom směru se namnoze postavil 

proti hěžnému rusofilství a se zdarem navázal i v této ohlasti na starší tradici na

šich huditelů. Kulturní program, tvořící duchovní základnu vztahů česko-ruských 

vyhudovala neúnavná práce celého století, která se řídila zájmy všenárodními, ale 

přece jen podléhala vlivům politickým. Vůdčí huditelé, jejichž názory vyrůstaly 

z osvícenského humanismu a z upřímně svohodomyslného liheralismu, dohře roz-
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lišovali ruský národ od carské byrokracie. Dobrovský, zapřisáhlý odpůrce reakce 

údobí restauračního, si byl dobře vědom stinných stránek ruské vládní soustavy, 

které poznal z vlastního názoru na své cestě do Ruska; Šafařík r. 1832 rozhořčeně 
vytýká: "Co nám pomůže, vychvalujeme-li se a vynášíme-li se svým obrovským 

národem sedmdesátimilionovým, když nikde nenalézáme nic jiného než zvířeckou 
otupělost a chřestící řetězy otrocké!" Čelakovský pověstným výrokem o tatar

ském přijetí, jehož se dostalo polské šlechtě v slyšení u ruského cara, neohroženě 
osvědčil svůj názor na politické metody ruského samoděržaví; Havlíček prodlením 

své několikaleté činnosti publicistické velmi jasně vyložil a odůvodnil svůj vztah 

k ruské vládě i k ruskému národu a také Palacký, zejména v polemikách o polské 

otázce v letech šedesátých, důrazně odmítal zásady i postup německo-mongolské 
byrokracie, která potlačuje demokratický rozvoj veliké slovanské říše a tím škodí 

jejímu poslání mezi Slovany. Je přirozené, že naši buditelé, podle slov Kollárových, 

chtěli "vážiti svobodu každou", jsouce přesvědčeni, že také náš národ jest "svo

body hoden'". Vedle těchto projevů svobodomyslných, tvořících podstatnou slož

ku našeho obrození, najdeme však také politické oportunisty, ano i stoupence 

zjevné reakce. V. Hanka, spíše z důvodů osobních, pečlivě udržoval dobré styky 

s představiteli carského světa činovnického, Kollár v posledních letech života zas 

kotvil v táboře Bachovy vládní reakce, jíž sloužil také Josef Jireček aj. Po pádu 

absolutismu, v době ústavních bojů let š.edesátých, se namnoze zdůrazňovala nut

nost potlačovati sympatie k polské revoluci z ohledů na Rusko, kdežto zase po

zději, po okupaci Bosny a Hercegoviny, nabýval vrchu oportunismus; zabarvený 

austroslavisticky, ačkoliv někteří politikové mladočeští byli stoupenci krajního 

rusofilství, oddaného úřednímu směru vládních kruhů ruských. T. G. Masaryk za

ložil svůj kulturní program slovanský v duchu Havlíčkově, žádal široké autonomie 

pro "všecky Slovany, žijící na území rakouském, ruském i německém připomínaje, 
že Cechové nemohou bojovati proti centralismu německo-mad'arskému a hájiti 

centralismu ruského, nemohou se domáhati ve Vídni svobodomyslných reforem 

kulturních, sociálních i politických a souhlasiti s temnými silami reakce v Petro

hradě. Československá otázka národní splývá s otázkou sociální, protože jen zvý

šení hmotné úrovně našeho lidu, jakož i rozšíření jeho práv politických přinesou 
vítězství širokým vrstvám národním a plně zdůrazní převahu Slovanů rakousko

uherských. S podstatou našeho národního programu se musí srovnávati ráz naší 

kulturní práce ve všech směrech, tedy také v oblasti slovanské vzájemnosti. Z toho 

vyplývá nutnost navazovati styky se všemi pokrokovými živly slovanskými, ze

jména se svobodomyslným táborem ruským a studovati ruskou literaturu, jejíž 

nejvyšší představitelé sloužili myšlence svobody a vítězství duchovního řádu proti 

úchvatům násilnických držitelů moci. Tento postup nám pomůže překlenouti roz

por rusko-polský, odstraní rozpaky v otázce ukrajinské a dá našim vztahům k Slo

vanům jednotný základ myšlenkový i potřebnou úroveň mravní. K tomu cíli Ma-

saryk doporučuje soustavné studium slovanských jazyků, filosofie dějin, sociologie 

i literatur slovanských a radí v duchu Komenského dovršiti studium cestováním 

po zemích slovanských. Naše věda má povinnost studovati Slovanstvo po všech 

stránkách, podávati novou látku a nové pojetí, nepfestávajíc na pouhých kompi

lacích. V tom směru Masaryk podal' významné vzory, zejména rozsáhlou práci 

"Rusko a Evropa", první a dosud jediné originální dílo české, které se zabývá myš

lenkovým světem ruským a snese měřítko světové. Masarykův slovanský pro

gram má podnes platnost jako soustava kulturní práce v oboru vzájemnosti, ačkoliv 

nám politické osvobození Slovanstva ukládá nové povinnosti a nový postup. 

Z časopisů se pfedevším "N a š e Dob a" řídila programem Masarykovým, ale od 

r. 1898 počal vycházeti "Slovanský Přehled'\ časopis, který šířil myšlenky 

Masarykovy ve vzdělaných kruzích u nás i u ostatních Slovanů. 

Adolf Černý, žák Masarykův, redaktor Slovanského Přehledu, zahájil v svém mě
síčníku boj proti slovanství a zejména rusofilství, které prostě přejímalo hledisko 

úředního imperialismu posledních epigonů ruského slavjanofilství. Nelekaje se 

obětí hmotných, ani útoků, úrovně často velice nízké, redaktor Slovanského Pře

hledu šel vytčenou cestou a brzy si dobyl sympatií přátel svobody ve všech zemích 

slovanských, kteří postihli, že získali nového spolubojovníka, a proto mu pomáhali, 

pokud bylo lze: Slovanský Přehled měl znamenité zpravodaje a jeho přehledy sou

dobých událostí byly jediné svého druhu v celém Slovanstvu. Redaktor dovedl 

vtisknouti časopisu pečeť své osobnosti, v níž publicistu a odborníka doplňuje umě

lec. Slovanský Přehled prodlením let přinášel tolik překladů děl význačných bá

sníků slovanských, že by z nich bylo lze sestaviti znamenitou antologii, a právě tím 

nejlépe šířil zájem o slovesné umělce slovanské. Množství údajů bibliografických 

i životopisných, zprávy i kritické posudky dodávaly sborníku živosti i ceny, 

kterou zvyšovaly četné stati literárně dějepisné, sociologické i politické. Slovanský 

Přehled z let 1898-1914 zůstává až dosud nejlepším ztělesněním ideálu revue 

o Slovanstvu a bude vždy nezbytnou pomůckou badateli, který se bude zabývati 

vývojem slovans~ých národů v rozhodném období před světovou válkou. 

N a rozmezí století a v předvečer světové války stály u nás vedle Masarykova po

jetí slovanské spolupráce a zčásti proti němu jednak názory Josefa Holečka, které 

však zůstávaly v podstatě jen osobním vyznáním slovanské víry velikého epika a 

publicisty, jednak "neoslavismus" dr. Karla Kramáře, podporovaný politic

kým vlivem vůdce národní strany svobodomyslné. V tomto nástinu nejde o politic

kou stránku neoslavismu; nýbrž jen o jeho program kulturní spolupráce, přerušené 

jednak nepříznivým vnitřním vývojem novoslovanství a jeho zásadními rozpory, 

jednak událostmi politickými. 

Redakce čas. "Máj" uspořádala r. 1906 anketu o kulturní i hospodářsky-poli

tické spolupráci národů slovanských a r. 1907 vyzvala Národní rad:u českou, aby 

se postavila v čelo přípravných prací k velikému sjezdu slovanskému na paměť 
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sjezdu r. 1848. Národní rada zvolila výhor, který zahájil práce přípravné, ale v téže 

dohě přišel se strany ruské podnět, ahy se pořádání sj ezdu chopili poslanci dr. Mar

kov, dr. Hribar a dr. Kramář. Po předběžných poradách ve Varšavě a v Petro

hradě konal se v červenci r. 1908 v Praze "přípravný sjezd všeslovanský". Podle 

prohlášení pořadatelstva hyl to jen sjezd kulturní, ale v podstatě šlo o politické 

dorozumění mezi Poláky a Rusy na pokrokovějších základech. Sjezd měl ovšem 

také hohatý pořad kulturní. Zahýval se organisací kulturních styků a jest přiro
zené, že se leccos opakovalo z návrhů Kollárových i z obou sjezdů z r. 1848 a 1867. 

Zejména se jednalo o lepší organisaci slovanské žurnalistiky a zpravodajské služby, 
svazů osvětových a knižního trhu; o výměně studentů a profesorů, o výměně pu

hlikací a o účelném překládání knih, na posílení vzájemnosti hylo usneseno rozšířiti 
organisaci sokolskou na celé Slovanstvo, podporovati ruch turistický, zříditi slo

vanskou banku a pořádati všeslovanskou výstavu v Moskvě; styk vrstev země
dělských měl hýtiupraven pořádáním rolnických exkursí. O provádění resolucí 

sjezdových měl pečovati stálý sbor delegátů, pověřený také přípravami na hudoucí 

sjezdy. Pražský kongres se věcně zahýval celou řadou naléhavých otázek organi
sačních a hyl to vskutku "pokus o realistické slovanství". 

Druhý sjezd, konaný v Sofii v červenci r. 1910, měl také velmi podrohný program 
kulturní a jednání přineslo mnoho podnětů. 

D. K. Anastasijevié podal několik návrhů značného dosahu: L Návrh, aby všecky 

ústřední knihovny slovanské dostávaly volné výtisky všech publikací, vydaných 

slovanskými státními ústavy. 2. Zřízení svazu ústředních a vůhec státních kniho

ven všech zemí slovanských, ahy se usnadnilo vzájemné půjčování knih a ruko

pisů. 3. Návrh na výměnu profesorů. 4. Založení všeslovanského spolku pro pře

kládání a levné vydávání heletristických a vědeckých klasiků slovanských; 

5. založení poštovní unie mezi svobodnými státy slovanskými; 6. svaz slovanských 

akademií na vydávání velikých děl, důležitých pro celé Slovanstvo. - Prof. Jiří 
Polívka ohměnil podnět slavného ruského hadatele prof. Bechtereva, podaný na 

sjezdu pražském, a navrhl užší organisaci slovanských akademií, připojiv několik 

podnětů podrobnějších: L volné výtisky věstníků všech slovanských akademií pro 

členy jednotlivých slov. akademií; 2. svaz akademických knihoven slovanských; 

jednotná katalogisace, ahy se usnadnil přehled; 3. pořádání schllzí svazu akademií, 

hlavně pokud hy šlo o vydávání rozsáhlejších děl; 4. iniciativy se měla ujmout 

akademie petrohradská. Prof. Polívka také pojednalo sjezdu slovanských filologů, 

jímž se zahýval již sjezd ruských filologů v Petrohradě 1'.1903; tehdy sestavil plán 

encyklopedie slovanské filologie a vrchní redakce hyla svěřena V. J agiéovi. 

Sofijský sjezd se podle návrhů Polívkových usnesl znovu pověřiti petrohradskou 

akademii, aby se zahývala programem sjezdu slovanských filologů, a kromě toho 

projevil přání, ahy se pořádaly sjezdy přípravné, zejména, aby se konal 1'.1912 při 
slavnostním odhalení pomníku Palackého první sjezd českých filologů a historiků 

za účasti cizích slavistů. Jaroslav Kvapil žádal, ahy se zřídila slovanská divadelní 

agentura, která hy podávala informace o nových dílech, opatřovala překlady, za

stupovala autory atd. Kromě toho se sjezd znovu zabýval organisací styků knih

kupeckých, organisací žurnalistiky, turistiky, a nově hyl podán návrh zříditi slo

vanskou telegrafní kancelář. V zasedáních .kulturní a slavistické sekce hyly podá

ny také návrhy speciálnější, na pře na sestavení všeslovanské terminologie vědecké 

i obchodní, návrh na vydávání slovanské encyklopedie, určené širším vrstvám, 

prof. Polívka žádal, ahy se vydávaly vhodné čítanky usnadňující studium jiných 

jazyků slovanských, dr. Vošnjak doporučoval sestaviti katalog populárních knih 

slovanských pro lidové knihovny. Prof. Jiří Polívka, který v Slovanském Přehledu 

(1'.1911) podal zprávu o sofijském sjezdu, právem poznamenal:" ... slovanský sjezd 

v Sofii, nehledě na velké ohtíže také domácí, se kterými bylo mu hojovati, vykonal 

velkou práci a ... jeho účastníci mohli v závěrečné schůzi s opravdovou a upřím

nou spokojeností konstatovati, že vykonali práci dohrou a pilnou, že sjezd měl 
úspěch ... Přijal velkou řadu návrhů, usnesl se na řadě resolucí, jichž uskutečnění 

hy přiblížilo nás o velký krok hlíže k velkým ideálům našich budovatelů "slovan

ské vzájemnosti". (Dv. m. str. 12.)· Kritika jest vskutku povinna s pochvalou 

uvésti, že hohatý pořad ohou sjezdů ohsahoval aspoň v hlavních rysech všecka pia 

desideria pracovníků na poli slovanské vzájemnosti od časů Dobrovského. Většina 

požadavků jest podnes plně časová a proto ani není třeha vymýšleti programy 

nové, nýhrž šlo hy jen oto, usnadniti postupné provádění návrhů, které se nahro

madily prodlením celého století. 

Z bohatého programu sjezdového neoslavismus hohužel nemohl provésti nic, nejen 

pro nehlahý vliv politických událostí, t.j. zejména anekse Bosny a Hercegoviny a 

krutého postupu ruské vlády proti Polákům, ale také působením vnitřních rozporů, 

které celému hnutí velice škodily~ Za trvalý výsledek pražského sjezdu můžeme 

pokládati souhorné dílo "Slovanstvo" (1912), obsahující monografie o politických 

dějinách národů slovanských, o jejich zřízení státním a církevním, jakož i o du

chové vzdělanosti. "Slovanstvo" zůstává důležitým mezníkem v dějinách vzájem

nosti a svědectvím pohotovosti naší vědy. 

V bouřích světové války zapadly všecky programy kulturní spolupráce slovan

ské, ale přes těžký útlak censurní se v zemích českých právě za války nadšeně čítala 

hlavně veliká díla ruské literatury a persekuce politická živila zájem o slovanskou 

svéhytnost. Vítězství západních demokracií hylo také pro Slovany příznivé, po

něvadž se všem - mimo Lužické Srhy - dostalo možnosti svobodného vývoje 

v samostatných státech. Tím se však podstatně změnil ráz slovanské spolupráce, 

protože nové státy hyly postaveny před složité úkoly mezinárodní politiky a pře

devším měly řešiti mnohé sporné otázky se svými slovanskými sousedy, jak to 

na př. dokazuje vývoj vztahů československo-polských v celém ohdobí po válce. 

President Osvoboditel, T. G. Masaryk, pomáhal připravovati novou organisaci vzá-
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jemných vztahů slovanských jednak literárně, na pře programním spisem "Svět 
a Slované" nebo rozpravou "Slované po válce", jednak svou činností stát

nickou. Po válce se počalo nové období slovanské vzájemnosti, dnes pracujeme v po

měrech zcela jiných, jsme namnoze nuceni budovati ze začátku, ačkoliv všude na

jdeme výsledky činnosti starších pokolení. Především je třeba trpělivosti a lásky 

k věci, která roste z hlubokého poznání spletitého vývoje, dovede posuzovati ne

přízeň doby sub specie aeternitatis a neztrácí se zřetele velikého cíle, protože nedbá 

rozporů, způsobených hlavně odlišným vývojem společenským a politickým. 

Program kulturní spolupráce doplnily po válce četné sjezdy, na pře trojí sjezd slo

vanských geografů a etnografů (v Československu, v Polsku a v Kralj. Jugoslavije), 

dvojí sjezd slovanských filologů (v Československu a v Polsku), sjezd slovanských 

klasických filologů, právníků atd. atd. V skutku lze říci, že ve všech oborech máme 

mnoho podnětů, ale často vadívá nedostatek prostředků, někdy i účelné organisace. 

Z projevů rázu ideového zaujímá nejvýznačnější místo spis presidenta T. G. Ma

saryka "Světová revoluce'" objasňující jeho vztahy k Slovanstvu i jeho filoso

fické i sociologické úvahy o vývoji slovanské otázky za války, které namnoze vy

tyčují další cestu a doplňují starší programy. President republiky, Edvard Beneš, 

kriticky ocenil starší vývoj a shrnul v rozpravě "Problémy slovanské poli

tik y" (Slovanský přehled 1925-26) své názory na práci v oboru slovanské poli

tiky po válce, kdy vzrostla odpovědnost obnovených slovanských států, zejména 

v zahraniční politice, a kdy nová úprava evropských poměrů přináší nové otázky, 
vyžadujíc nového řešení. 

Dobytím samostatn.Jsti vzrostly naše úkoly také na poli vzájemnosti slovanské 

nejen po stránce osvětové, nýbrž i v obtížné oblasti kulturně-politické. V souboru 

styků s ostatním Slovanstvem má náš poměr k Polákům dosah nad jiné důležitý 
z důvodů, jež není třeba objasňovati příliš podrobně. Polácijsou od počátku našich 

dějin naši sousedé, v minulých staletích jsme nejednou mívali panovníky společné, 
podnes se stýkáme na dlouhém prostranstvÍ společných hranic a jazykově jsme si 
nejbližší tvoříce s Lužickými Srby západní větev kmene slovanského. 

Všichni, kdož vážně usilují prohloubiti přátelství mezi oběma národy, jsou si však 

vědomi toho, že přes všecky uvedené shody jest třeba postupovati obezřele, bez 

překotného shonu, poněvadž tisíciletý vývoj v samostatných státech vytvořil mezi 

námi a Poláky podstatné rozdíly, jež se velmi zřejmě projevují zejména ve struk

tuře sociální a v různých oborech kulturních. Chceme-li správně pochopiti, čím 
se liší naše rozvrstvení společenské, jest třeba obrátiti se do stol. XVII. 

V době předbělohorské společenskou základnu tvoří poddaný stav selský; poněkud 
výše stojí svobodníci, kteří se majetkem někdy blíží zemanům, oné nižší šlechtě 

statkářské, která tehdy měla v národním celku důležité poslání kulturní, jak 

svědčí na pře také dějiny našeho písemnictví. Nad zemany jsou vyšší vrstvy šlech

tické a posléze významné rody panské, jež se stýkají s dvorem královským; po-

dob ně ve městech ze širokých vrstev drobného měšťanstva vynikají zámožnější 

řemeslníci a obchodníci, kteří si zejména od konce XVI. st. opatřují predikáty 

šlechtické a rovnají se zemanům, kdežto vysoká finance městská, namnoze blízká 

panstvu i dvoru, tvoří s ostatními představiteli měst část státního národa majíc 

vedle šlechty a duchovenstva zastoupení na sněmích. 

Tento stav do základu změnila. válka třicetiletá a její důsledky, jež se plně pro

jevily koncem stol. XVII. a v první polovici věku XVIII.: Zemanstvo a zámožný 

stav městský zmizely, celá řada vynikajících rodů panských byla zničena emigrací 

a zabavením statků a zbytky se prodlením let poněmčily nemohouce odolati pů

sobení prostředí dvorského ani mocnému přílivu šlechty cizí nově usazené v zemích 

českých. Národní uvědomení ochablo a jeho slabými nositeli dlouho zůstali vedle 

chudšího měsťanstva téměř jediné sedláci, soužení až do konce stol. XVIII. pod

danstvím mnohem těžším. Šlechtic, který se jazykem i přesvědčením plně hlásí 

k národu českému, jest koncem stol. XVIII. vzácnou výjimkou, Jak svědčí na pře 

úcta, prokazovaná v kruzích vlasteneckých Janu Jeníku z Bratřic. 

Teprve prodlením stol. XIX. národ náš neobyčejným napětím sil doplnil osudné 

mezery ve své sociální struktuře jednak znárodněním průmyslu a peněžnictví, roz

vojem tak řeč. svobodných povolání (lékařů, advokátů), jakož i vrstvy úřednické, 

jednak neobyčejným zvýšením kulturní úrovně zámožného rolnictva. Není ná

hodou, že v básni Sv. Čecha "Ve stínu lípy" apostrofu rodného kraje pronáší vlaste

necký mlynář. Šlechta má ve vývojovém dramatu naší novodobé kultury místo 

podružné, poněvadž i u těch členů starých rodů panských, kteří se činně zúčastnili 

zápasů politických na straně české, najdeme většinou vlastenectví stavovské a terito-. 

riální, avšak jen řídkou výjimkou vlastenectví nacionální v nejvyšším smyslu slova. 

Jiným směrem se dál vývoj v Polsku. Měšťanstvo polské se v minulých staletích 

nevyrovnalo městskému stavu českému ani mocí politickou ani významem kul

turním, ano lze říci, že městský živel čistě polský jest podnes mnohem slabší než 

obě základní vrstvy ostatní, t. j. šlechta a lid selský. Naproti tomu šlechta zůstala 

hluboko do stol. X-IX. jádrem národa a podnes si zachovala místa vůdčí, poněvadž 

se dovedla bez výhrady postaviti do služeb národních i za vlády cizí a v boji za 

obnovení samostatnosti se nelekala nesmírných obětí na životech i na majetku. 

V klidnějších dobách všestranně pečovala o rozkvět kultury pGlské nejen podpo

rováním důležitých institucí vědeckých i uměleckých, ale i vlastní 'prací tvůrčí. 

Zaluski, Ossolinski, Raczynski, Skarbek, Lubomirski a j. proslulí jako vynikající 

znatelé a štědří podporovatelé věd i umění, kdežto na pře Fredro a Z. Krasi:úski 

sami o sobě zabezpečují polské aristokracii trvalou pamět v dějinách literatury 

polské. Tím si vysvětlíme, proč také obnovená Rzeczpospolita Polska tak šetřila 

výsad šlec'htických, na př. když šlo o pozemkovou reformu, proč vůbec soudržnost 

ostatních vrstev národních se šlechtou byla a jest v Polsku daleko pevnější než 

na pře u nás. 
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Největší představitelé naší vědy, naši básníci, hudebníci a umělci výtvarní vzešli 

buď přímo z lidu selského nebo z ·vrstev měšťanských, jsou "raznočinci" v plném 

smyslu slova a nikdy neměli k lidu daleko. To pomáhalo stejnoměrnému rozvoji 

osvěty ve všech vrstvách, avšak po stránce společenské hylo třeha leccos doplňo
vati, jak se o tom přesvědčili na př. K. Havlíček, K.V. Zap a jiní mladí spisovatelé 

jakož i vzdělaní úředníci čeští, kteří se v letech třicátých a čtyřicátých stol. XIX. 

dostali do Polska a poznali z vlastního názoru vzácnou společenskou úroveň pol

ského dvorce šlechtického i hluboké vlastenecké uvědomení polské ženy. Vlaste

necký, literární salon polský měl skvělou tradici zejména od doby rokokové, kdežto 

u nás se ze slahých začátků v dohě národního obrození vyvíjí teprve koncem 
stol. XIX. 

Z toho ze všeho plyne vážné poučení i pro dnešní styky československo-polské. 
Při navazování styků mějme na paměti převahu šlechtického živlu v Polsku a 

dhejme společenských důsledků věc:ných i formálních, jež vyplývají z tohoto důle
žitého rysu sociálního. 

Celý společenský vývoj, který jsem právě nastínil, znázorniti příkladem vza

tým z literatury: V těžké hodině smutku a samoty se těšil Adam Mickiewicz vzpo

mínkami na rodný kraj a rozhodl se zohraziti život rázovité, poctivé, ale i nesvorné 

a houřlivé zemanské šlechty polské na území dá vné Litvy. K tomu cíli hylo jen třeha, 
ahy nakreslil typy, jež namnoze sám znal, neho o nichž slyšel v dětství a chlapectví, 
ahy si oživil v paměti přečetné příhody a anekdoty, jež kroužily po zemanských 

a zachovávaly v paměti osohy i činy dohy nedávno minulé. Tak vznikl 
"Pan Tadeusz, alho ostatni zaj azd na Litwie", jedna ze skladeh všemu Slovanstvu 
nejdražších, národní epos vyrostlý z půdy zemanské, z oné v.rstvy, která svými 

zvyky a obyčeji pevně zachovávala souvislost s dávným životem šlechtickým 
v zemích polských. 

Když se u nás Alois Jirásek pokusil nakresliti skromný protějšek k nesmrtelnému 

dílu polského genia zvoliv si za úkol obnoviti v povídce "Maryla" barvitý obraz 

života zemanské šlechty české, její spory i půtky zcela obdobné s nájezdy polskými, 

její hojovnost, ale i starosvětskou srdečnost a prostotu, nemohl se obrátiti na roz

mezí stol. XVIII. a XIX. jako Mickiewicz, nýbrž až do stol. XV., do časů Jiřího 
Poděbradského, jehož volha za krále českého dala zemanské idyle české rámec 

historický právě tak, jako tažení Napoleonovo na Rus eposu věštce polského. 

Myslím, že rozdíl čtyř století nejlépe ohjasňuje hluboké rozdíly ve společenské 
struktuře, jejichž důsledky jsou patrné podnes. 

Ještě závažnější jsou však rozdíly náboženské. V Polsku katolicismus tak pevně tkví 

ve všech vrstvách společenských, že jej lze označiti za církev národní, jako pravou 

slaví v Rusku. Církev pravoslavná, sousedící na ohromném území s katolickým 

Polskem přirozeným soutěžením pomáhala rozvoji polského katolictví právě tak, 

jako nebezpečenství turecko-tatarské posilovalo stálost ve víře, snahy o pevnoll 

organisaci církevní i hrdinství mučedníků. Vedle toho však zejména po rozdělení 

Polska mocně působilo vlastenecké smýšlení polské hierarchie, která se vždy hrdě 

hlásila k národu a činně se zúčastnila jak bojů za osvohození vlasti, tak i plodné 

práce naukové a kulturně osvětové vůbeJ. Doznejme, že u nás bylo jinak. S úctou 

se skláníme před mravním hrdinstvím našich obětavých kněží buditelů, kteří s ta

kovou horlivostí křísili uvědomení národní a šířili lásku k české knize jako ne

únavní rozsevači, vděčně vzpomínáme všech vlasteneckých hierarchů ducha 

vpravdě apoštolského, avšak nemůžeme se vyhnouti výtce, že zejména ve 

stoL XIX., v dobách tuhého národnostního boje v zemích českých, často bývaly 

stížnosti na vysoké duchovenstvo pro jeho vlažnost ano i lhostejnost k národnímu 

snažení českému a tyto stesky autoritě církevní nijak neprospívaly, poněvadž bý

valy plně odůvodněné. Na Slovensku pak vysoká hierarchie stála ve službách bez

ohledné politiky maďarisační. 

Avšak na vztahy národa našeho k církvi katolické nejpronikavěji působil dějinný 

vývoj zcela jiný než v Polsku a je třeba~ ahy si toho naši přátelé polští vždy byli 

vědomi. Kdykoliv se v dobách těžkých zápasů o bytí národní lid český rozpomínal 

na svou velikou minulost, vždy se obracel k mohutnému vůdci vojsk táborských. 
k Janu Žižkovi a k jeho vítězstvím, zejména k onomu dni červencovému r. 1420, 

kdy Žižka na hoře Vítkově s nevelikým zástupem zbrojného lidu jihočeského a 

s pomocnými sbory Pražanů odrazil útok těžké jízdy křižácké a tím rozhodl 

o osudu Prahy i celého království. Kulturní dosah velikých postav naší reformace 

od Husa po Komenského jakož i význam válek husitských pro posílení národní 

brannosti nám ukládají povinnosti, jichž se nikdy nemůžeme vzdáti, přestože se 

snažíme ctíti přesvědčení cizí a zachovávati snášenlivost náboženskou v rozsahu 

nejplnějším. 

Právě proto mějme také na paměti, že i Poláci mají vzpomínky, jichž se nikdy 

nemohou vzdáti, poněvadž jde o nejskvělejší listy jejich dějin. Jako u nás Alois 

Jirásek ve třetí části známé trojdílné skladby zobrazil boj husitského národa proti 

všem, tak Henryk Sienkiewicz do druhé části trilogie věnované válečné zápla vě 

stol. XVII. vložil nezapomenutelnou obranu kláštera na Jasné Hoře czensto

chovské. Neohrožený, nadšený převor Kordecki s hrstkou mnichů řádu pavlán

ského, jimž pomáhala okolní šlechta a neveliký počet námezdných vojáků, uhájil 

kláštera proti vybrané armádě švédské a donutil ji k ústupu, který se rovnal po

rážce. Bylo to v době, když již téměř celé Polsko bylo v rukou krále švédského a 

kdy se zdálo, že dalŠÍ odpor jest marný. Výstřely z děl namířených proti klášteru 

se však rozlehly po celé Polsce od Baltu až k moři Černému a všude burcovaly 

malomyslné k boji na život a na smrt. Obrana Czenstochowy znamenala počátek 

obratu, nové období války, které přineslo Švédům úplnou porážku. 

Toto vítězství ducha nad hmotným násilím se připíná k postavě katolického 

mnicha hluboce zbožného, jemuž vnitřní hlas dodával odvahy, aby neklesal na 
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mysli, ahy si hyl vědom toho, že háje kláštera Panny Marie hrání nejen věčných 

zásad práva a spravedlnosti, ale také skrytých zdrojů mravní síly národa polského. 

Právem pověděl Adam Mickiewicz v pařížských čteních o literaturách slovanských, 

že Kordecki zůstává heslem, k němuž hy se měli vraceti všichni, kdož si přejí ohro
zení Polska. 

Nejde :uli o podrohný rozhol', který by nezhytně musil přihlédnouti k osudům 

polského protestanství -. chtěl jsem jen ukázati, že přátelé styků československo

polských mají zejména v otázkách náhoženských postupovati opatrně a dháti nut

ných ohledů majíce na paměti skutečný sta v vytvořený dějinným vývojem. 

Mají-li rozdíly společenské i náhoženské kořeny v dávné minulosti, lze říci, že dů

ležitý rozdíl kulturně politický, t. j. odlišné nazírání na otázku slovanské vzájem

nosti vznikl teprve až ve stol. XIX., ale v rozvoji styků československo-polských 
často býval překážkou nikoliv nepatrnou. 

Již ve druhé polovici stol. XVIII. Bohuslav Balhín hránil jazyka českého upozor

ňuje na příhuzenství s rozsáhlou skupinou jazyků slovanských a tyto myšlenky 

u nás oživly koncem stol. XVIII. na úsvitě národního ohrození. Našihuditelé pře

konávali ohavy ohudoucnost národní odkazujíce na daleký svět slovanský hlavně 

na Rusko, které počátkem stol. XIX. mocným vzestupem dosáhlo vynikajícího 

místa v skupině velmocí evropských. Tehdy se vyvíjí naše rusofilství, které pro

U.!!.'U'.!!..!!.J!../!..I!..I!. desetiletí nahylo ohsahu reáln'ějšího: K radosti nad úspěchy slovanského 

státu se druží naděje, že Rusko slovansky uvědomělé osvohodí i Slovany rakouské 

a balkánské. 

Bylo by třeba samostatné rozpravy, aby plně vyniklajednotHvá období styků 
československo-ruských, avšak v této souvislosti hych jen rád zdůraznil, že naši 

huditelé usilujíce o prohlouhení vztahů k Rusku nikdy nezapomínali národního 

neštěstí, jež postihlo Poláky. Ukázalo se to již v dohě povstání r. 1830, kdy nejen 

mládež, ale i představitelé staršího pokolení s upřímným zájmem sledovali ne

rovný zápas a pomáhali podle svých sil Polákům prchajícím na půdu českou. 

Právě tak bylo také o třicet let později za povstání 1'.1863, kdy rozpory v nazírání 

na polskou otázku přivodily roztržku v našem táhoře politickém. "Rusofilů" v po
litickém smyslu slova, kteří hez výhrady přijímali politiku carské vlády a nedhali 

osudného sporu polsko-ruského, nenajdeme u nás mnoho na celém prostranstVÍ 

XIX. věku a lze říci, že tato ideologie nedošla souhlasu ani u většiny vzdělanců, 

ani v širších vrstvách lidových. Naopak, prodlením let stále výrazněji proniká 

názor, jemuž konečnou formulaci dal T. G. Masaryk, že totiž Čechoslováci bojujíce 
proti centralismu rakousko-maďarskému, nemohou pomáhati centralismu ruskému 

proti Polákům aže ti, kdož usilují o autonomii zemí českých a Slovenska, nemohou 

schvalovati protipols~ou politiku carského Ruska. Přes tyto výhrady hyly v širo

kých vrstvách našeho lidu živelní sympatie k národu ruskému a v kruzích kul

turně vyspělejších také hluboká láska k ruské literatuře a kultuře vůbec. Právě 

T. G. Masaryk po celou dobu svého působení na naší půdě šíří zájem o ruskou lite

raturu a filosofii vyniknuv svými díly jako jeden z nejpronikavějších znatelů ruské 

duše. Mnohostranné a srdečné hyly naše vědecké styky s ruskými učenci a dějiny 

československé slavistiky nikdy nezapomenou pomoci, jíž poskytli Pavlu Josefu 

Šafaříkovi ruští učenci s M. P. Pogodinem v čele, v nejtěžší dohě, kdy pracoval 

o Slovanských starožitnostech. Bez příspěvků hmotných, hez hojných zásilek knih 

z Ruska hy Šafařík nehyl mohl dokončiti dílo, které zůstává jedním ze základních 

kamenů vědy n Slovanstvu. Soudíce podle projevů části naší žurnalistiky Poláci 

nebývali dobře informováni o pravém smýšlení našeho národa a starší pěstitelé 

styků československo-polských dohře vědí, že právě náš poměr k Rusku býval ka

menem úrazu pro mnohé Poláky, kteří nechápali pravé podstaty vztahů česko

slovensko-ruských. A přece jest známo, že naše sympatie k Rusku jakož i naše 

snahy o prohloubení slovanské vzájemnosti především rostly z úsilí malého národa 

brániti se proti germanisaci a maďarisaci na frontě národní i politické. 
Podrobný výklad o kulturních stycích československo-polských by nezbytně musil 

přihlédnouti také k důsledkům politického soužití našeho s Poláky na území zaniklé 

monarchie rakousko-uherské, Jest dobře známo, že u Poláků z hývalého záboru 

pruského a ruského jsou sympatie k Československu mnohem živější než na území 

dřívější Haliče. Avšak i tu jest třeba spravedlivě přihlédnouti k dějinnému vývoji. 

Poláci dosáhli v Haliči autonomie velice rozsáhlé, jejich osud v záboru rakouském 

byl daleko příznivější než v Prusku i v Rusku a tento sta v věcí také určoval jejich 

poměr k dynastii, k říši i jejich politiku ~a říšské radě rakouské. Obratným vládám 

vídeňským se pak velmi často podařilo dosáhnouti toho, že vznikly rozpory mezi 

programem polským a mezi snahami souručenství Česko-jihoslovanského - tím 

hyl oslahován blok slovanský, jehož jednotného postupu se vláda vídeňská vždy 

právem obávala. Takto tedy prodlením desetiletí vzniklo nejednou nedorozumění 

i dosti vzájemné trpkosti zesilované na straně polské jednak průmyslovou poli

tikou rakouské vlády, jednak půsohením českých úředníků na půdě haličské. Již 

český spisovatel a rakouský úředník v Haliči, K. V. Zap upozornil, jaké škody 
vzešly vzájemnosti česko-polské z činnnsti rakouských úředníků českého původu, 

kteří byli ochotnými nástroji úředního útisku politického i germanisačního počí

najíce si namnoze daleko krutěji a hezohledněji než Němci rodilí. Dobře víme, že 

v tom hyl kus tehdejší české bídy, poněvadž čeští úředníci, většinou vzešlí z chu

dých rodin řemeslnických a měšťanských ze strachu o skromnou existenci horlivě 

plnili rozkazy, dobře vědouce, že jejich chování se posuzuje daleko přísněji a nedů
věřivěji než práce kolegů německých. Vláda je posílala do Haliče jednak z důvodů 

jazykových, poněvadž se daleko dříve a mnohem lépe dorozuměli s obyvatelstvem, 

jednak proto~ že služební místa v Haliči se tehdy pokládala za špatná a jest přiro

zené že rodilým Němcům se vždy spíše podařilo vyhnouti se službě v oněch kra

jích. Na druhé straně hylo však v nej vyšších úřadech ústředních i ve vojsku dosti 
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Poláků, kteří si počínali také namnoze nepřátelsky k Če~hům, a tak i na tomto poli 

bylo dosti oprávněných, vzájemných stesků i hořkosti. 

Dnes tyto mraky zmizely, dnes oba národové mají státy samostatné a mohou vy

jednávati přímo. Jest přirozené, že u sousedů tak blízkých vždy zůstávají tak řeč. 

"třecí plochy", avšak pevně doufáme, že se přátelskou dohodou rozřeší i otázky 

menšinové. Pokládám za dalekosáhlý úspěch, můžeme-li dnes při úvahách o kul

turních stycích československo-polských přihlížeti také k jejich základu národně 

politickému. Právě tím trpěla práce našich vzácných předchůdců, poněvadž byli 

nuceni přestávati jen na vzájemnosti čistě kulturní a tím nabývaly tyto vztahy 
rázu úzce akademického, ano i jen osobního. 

Dnes jde o to, vybudovati vzájemnost československo-polskou na širokých zá

kladech národních. Jest to cíl tak veliký, že si jistě všichni pokládáme za štěstí, 

můžeme-li v svobodné vlasti pracovati, pokud síly stačí, abychom se mu přiblížili. 

II. 

Dějinný vývoj ukazuje, že se od samých začátků naší práce na poli kulturní vzá

jemnosti opakuje několik základních požadavků, které se každé období pokoušelo 

splniti, ovšem po dlouhá desetiletí se zdarem nevelikým. Není pochyby, že úspěch 

značnou měrou záleží také na tom, dovedeme-li si správně vytyčiti úkol a najíti 

cestu. třeha vzdáti se staré these, že máme býti prostřed-

níky mezi Západem a Východem. Nestačíme na tento úkol a není ho ani nikomu 

třeba, protože vztahy Poláků a Rusů k Západu byly mnohem hlubší a mnohostran

nější. T. G. Masaryk a Jiří Polívka dávno ukázali, že náš úkol tkví v tom, abychom 

šířili a prohlubovali slovanskou vzájemnost. Toto naše poslání jest nesnadné a vy

žaduje nejen obezřelého postupu, ale i vytrvalosti a upřímného zájmu o věc, pro

tože v mnohých zemích slovanských se o vzájemnosti málo ví, ano často narážíme 

na staré předsudky. Také u nás se někdy ozývají hlasy, že máme při práci v oboru 

vzájemnosti dbáti reciprocity, t. j. přihlížeti k tomu, co se koná jinde. Tento poža

davek je v podstatě spravedlivý, ale bylo by jistě škodlivé, kdybychom příliš lpěli 

na přesném zachovávání reciprocity, protože v některých zemích je třeba teprve 

připravovati půdu. Snažíme-li se poznati ostatní Slovany, obohacujeme svou kul

turu a tento zisk má větší význam než důvody prestižní. 

Z návrhů, opakovaných a obměňovaných od dob Kollárových prodlením celého 

století, lze vyhrati několik základních požadavků, které tuto shrnuji jako naše 

hlavní kulturní úkoly v Slovanstvu. Jsem si dobře vědom toho, že tento nástin jest 

po nejedné stránce kusý a že hy bylo třeha výkladů podrobnějších, ale šlo mi jen 

o hlavní rysy a o přehled celkový, byt' i neúplný. 

Základem vzájemnosti jest a zůstane praktická znalost jazyků slovan

s k Ý c h. Otázka společného jazyka za dnešních poměrů není časová, ale i kdyby se 

snad zase někdy pomýšlelo na řešení, sotva bude lze zapomenouti poznámky, kte

rou k snahám toho rázu připojil Edvard Beneš v uvedené stati o problémech slo

vanské politiky: " ... byla a je to psychologická chyba, chtít povýšit oficielně jeden 

slovanský jazyk nad druhý. Takové věci řeší se prakticky bez diskusí a bez usnáše

ní; zbaví se politické příchuti tím, že se z nich vytvoří otázka účelnosti, praktičnosti 

i vhodné administrativy a uzná-li se theoretickyrovnostjazyků všech." (Slov. Pře

hled 1925, str. 321.) Zatím nám ovŠem naléhavé důvody velí přidržovati se starého 

návrhu Kollárova a pečovati všemi prostředky o to, aby přibývalo aspoň pasivní 

znalosti slovanských jazyků v kruzích vzdělané inteligence. Slovanští jazykozpytci 

i pedagogové mají však povinnost usnadňovati studium jazyků slovanských vhod
nými pomůckami. 

První sjezd slovanských filologů, konaný v Praze 1'.1929, podrobně pojednalo vy

učování j azykum slovanským a zdůraznil nutnost sestaviti vhodné učebnice, diferen

ciální slovníky a opatřiti také účelné chrestomathie i vydání význačných děl básnic ffl 

kých s potřebnými poznámkami. (Srovn. návrh prof. Polívky nahoře na str. 567.) 

Pokud jde o vyučování jazykům slovanským na školách středních, postou

pily nejdále učebné osnovy československé, které zařadily jako předměty fakulta

tivní jazyky ruský, polský a srbskocharvátský; v poslední době se chystá polská vlá

da zavésti vyučování oběma spisovným větvím jazyka československého. Pro nej

bližší dobu máme veliký úkol: usilovati o skutečnou vzájemnost a žádati, aby se i 

v jiných zemích slovanských dávala žákům možnost učiti se podle volby některým 

jazykům slovanským, aspoň jako předmětům nepovinným. S tímto úkolem ovšem 

souvisí také vhodná úprava jazykového studia na školách vysokých, zejména 

pokud jde o požadavek, aby každý kandidát, který se věnuje studiu jazyka mateř~ 
ského (slovanského), byl povinen osvědčiti praktickou znalost ještě jednoho jazyka 

slovanského. Odborný výklad o těchto otázkách podává prof. M. Weingart v ná

stinu "Vyučování slovanským jazykům na školách vysokých", obsahujícím po

drobné návrhy autorovy, přednesené na sj ezdu slovanských filologů v Praze r. 1929. 

Reformou vyučování se rozšíří znalost jazyků slovanských, jíž je třeba při vzá

jemném styku v duchu návrhu Kollárova, k němuž se vrátil také T. G. Masaryk 
a většina slavistů, na pře Jiří Polívka, M. Murko aj. 

V souboru opatření, příznivých myšlence vzájemnosti, má důležité místo studí um 

našeho vědeckého dorostu v z e mí c h s lov a n s k Ý c h. S radostí osvědčujeme, že se 

v tom směru vykonalo u nás od r. 1918 velmi mnoho, ale počet stipendistů by bylo 

třeba zvýšiti, poněvadž právě pobyt v zemích slovanských nám opatří inteligenci, 

.znalou jazyků slovanských i kulturních poměrů, která se může státi nejúčinnější 
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pěstitelkou vzájemnosti. I. říšský sjezd československých učitelů vysokých škol 

(1'. 1922) přijal resoluce, které odůvodnil prof. V. TUle podrobným referátem 

o zahraničním studiu našich studentů. Odkazuje na sjezdovou publikaci ("Věstník 

I. říš. sjezdu" atd.) připomněl bych jen, že bychom měli zvýšiti počet stipendistů 

z Kralj .. J ugoslavie a pokud prostředky dostačí, postupně i z jiných zemí slovan:.. 

ských, protože pobyt v Praze, v jednom z nejdůležitějších středisk slovanských, 

přinese mladým pracovníkům zisk také v oboru vzájemnosti. Naše bohaté knihov

ny dávají studentům možnost pracovati o thematech rázu srovnávacího, rozšiřují 
obzor a učí posuzovati různé otázky s vyššího hlediska slovanského. 

Neméně důležitá jest však také výměna profesorů, jimž pobyt na cizích univer

sitách usnadňuje možnost oživovati vztahy se známými odborníky a navazovati 

styky nové, nad to pak vhodný výběr přednášek může posilovati vzájemnost, ze

jména může-li přednašeč užíti jazyka národa, u něhož je hostem. Výměna profesorů 

v posledních letech podstatně ochabla vlivem hmotné tísně. Pokládám za nezbytné 

obnoviti tyto styky podle možnosti, poněvadž z nich plyne vskutku veliký 

prospěch a časem se jistě podaří všude dosáhnouti reciprocity, aby totiž také 

našim odborníkům byla dána možnost působiti na universitách v ostatních zemích 
slovanských. 

r g a n i s a c í věd e c k é P r á c e hy se především zabývati slovanské akademie 

a vědecké společnosti, které mohou podporovati kulturní sblížení v oboru vědec .. 

kém výměnou publikací, jakož i součinností v rozsáhlých podnicích vědeckých. 

Plně by dostačilo vrátiti se k znamenitým návrhům prof. Polívky předneseným na 

sofijském sjezdu r. 1910 (srovn. nahoře str. 566), které zapadly v bouřlivých letech 
světové války. 

Org anisace zpra vodaj ské sl užby v našich novinách má význam základní, 

protože především denní tisk může působiti na rozvoj vzájemnosti prostředky nej

účinněj šími. Pohříchu však slovanským zprávám našich novin chybívá soustavnost, 

namnoze i odborná úroveň, věcná znalost poměrů i osob, takže tisk někdy nemůže 

plniti své poslání, šířiti spolehlivé vědomosti a usnadňovati dorozumění. Vydava

telstva našich vůdčích deníků by měla pravidelněji doplňovati své slovanské hlíd

ky zprávami stálých dopisovatelů v hlavních městech slovanských, ovšem dopiso

vatelů odborně vzdělaných, společensky vyspělých a dobře znalých příslušného 
jazyka slovanského. Mladým, nadaným slavistům by se tím otevřela cesta na nové 

pole působnosti, celková úroveň slovanského zpravodajství by vzrostla a prodlením 

let bychom právě touto cestou dosáhli také v tisku slovanském lepšího zpravodaj

ství o věcech československých. Z našich deníků po stránce slovanské vyniká P l' a gel' 

Pres s e, v níž redaktor A. St. Mágr se svými spolupracovníky řídí slovanský oddíl, 

oceňovaný i v cizině jako pramen, poučující rychle, všestranně a kriticky. MnožstVÍ 

podnětů přinesly sj ez dy slovanských žurnalistů před válkou, jde jen o tOt 

aby odborníci vybrali podněty, ještě dnes časové a pokusili se o postupné provádění. 

Žurnalistice, přetížené mnohostrannými úkoly, by aspoň poněkud mohl pomáhati 

rozhlas dobře sestaveným slovanským programem a zpravodajskou službou, 

přehledně poučující zejména o důležitých událostech kulturních. Slovanský film 

má celkem úroveň nevysokou - Rusko je ovšem vzácná výjimka - ale snad 

bude lze dosáhnouti i na tomto poli spolupráce a vyspělejší technika českosloven

ská by jistě našla na př. na slovanském jihu nejeden vděčný námět, jehož cena pro

pagační by byla vel~ká, kdyhy se podařilo vytvořiti vskutku dohré dílo. 

Vedle znalostí jazykových, dobré organisace studií i dobrého zpravodajství při

padá slovesnosti úkol nejdůležitější, protože především z děl velikých mistrů 

slova poznáváme národní osobitost i myšlenkový směr. Po stránce překladaa 

tel s k é naše písemnictví prodlením celého století splnilo svou povinnost skvěle: 

československý čtenář může poznati v dobrém přehásnění téměř všecka významná 

díla literatur slovanských, zej ména ovšem ruská a polská. Avšak vynikající díla na

šich básníků zůstávají ostatním Slovanům po léta neznámá a tím se oslabuje živá 

výměna uměleckých hodnot, tak důležitá jako základ kulturního sbližování vůbec. 

Tu by velmi dobře mohli působiti mladí, schopní pracovníci slovanští, kteří přichá

zejí jako stipendisté na naše vysoké školy a velmi často osvědčují nejen příkladnou 

horlivost v studiu našeho jazyka i naší literatury, ale i ~yspělost uměleckou. Je tře
ha, aby na literární tvorbu československou upozorňovali v svém prostředí pracov

níci slovanští sami, protože mohou působiti pronikavěji a mohou zdůrazniti svůj 

kritický vztah k dílu-propagace zvenčí nemívá valného výsledku. Myslím, že by 

mohly vykonati mnoho dobrého katedry dějin literatur slovanských a proto j sem na 

sjezdu slovanských filologů r. 1929 navrhl, aby se na slovanských universitách zři

zovaly řádné katedry srovnávacích dějin literatur slovanských. Také lektoři jazyka 

československého na universitách jihoslovanských a polských by mohli připravo

vati půdu vhodně volenými výklady a cvičeními, aby vzbudili pozornost nadaněj

ších posluchačii. Dnes máme lektoráty na universitách v Bělehradě, v Záhřebě, 

v Lublani, ve Varšavě, v Krakově, ve Lvově a v Poznani a výsledky práce jsou 

.celkem dobré, nejen po stránce jazykové, ale i kulturní. 

Soustavné studium srovnávacích dějin literatur slovanských jest teprve 

v začátcích, ačkoliv máme mnoho vynikajících děl rázu monografického. Bude tře

ha ještě práce několika pokolení badatelských, ale výsledky ukáží, že vzájemné vli

vy literatur slovanských byly mnohem hlubší a mnohotvárnější, než se obyčejně 

soudívá a srovnávací studium literatur slovanských splní svůj úkol i na poli vzá

jemnosti. V tom směru se u nás vykonalo v poslední době velmi mnoho a prof. Jan 

Máchal si pomníkovým dílem HS lov a n s k é li tel' a tur y" vskutku dobyl zásluh 

o celé Slovanstvo. Prof. F. Wollman se pokusil o srovnávací synthesi dílem "S 1 0-
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ves n o s t S lov a n ů" a upozornil na další úkoly badání monografického. Rozvoj 

našich vztahů s jižními Slovany vyžaduje, aby se u nás věnovalo více pozornosti 

literaturám slovinské, srbskocharvátské a hulharské. Nejvíce prospějí dobré pře

klady, které především dovedou vzhuditi zájem čtenářů, ačkoliv také přednášky 

a hlavně studie o soudobých spisovatelích přibližují našemu obecenstvu rázovitý 

svět, v němž se najde tolik zajímavého a krásného. 

Dnešní rozsah literatur slovanských vyžaduje vhodných výborů skladeb bá

snických a prosaických, které by upozorňovaly na význačné umělce a podávaly 

přehledný ohraz vývoje. Zejména hychom však potřehovali veliké antologie 

lidových písní slovanských, protože starší sbírky, na pře Vymazalova "Slovanská 

poezije" (z r. 1874!) nedostačují. Antologň toho rázu jako německý výbor, jejž po

řídil znatel nad jiné povolaný, P. Eisner, bych označil za úkol velice naléhavý. 

Krise soudohého divadla postihuje také snahy, usilující o prohloubení slovanské 

vzájemnosti na jevišti. Zkušenost ukazuje, že se u nás v poslední době i v tom 

směru pracuje horlivě, a doufáme, že se časem podaří vytvořiti jakýsi kmenový 

repertoir slovanský, který přihlédne k nejvýznamnějším dramatickým dílům 

všech literatur slovanských. Snad bude možné pořádati čas od času slovanské 

cykly činoherní i operní, které by znázornily stav soudobého divadla slovanského 

a podávaly také výhledy do minulosti. Pokládal bych soubory toho druhu za velice 

prospěšné, hlavně pro naše studentstvo, které nemá možnosti viděti na jevišti 

starší dramatická díla slovanská, o nichž slýchá výklady v dějinách příslušných 

literatur. Hry slovanských hostí na našich jevištích mají veliký význam umělecký 

i obecně kulturní a za příznivějších poměrů jistě hude těchto slovanských návštěv 

více. Odborníci dovedou posouditi, pokud hy bylo lze navázati na podněty Jar. 

Kvapila, přednesené na sofijském sjezdu r. 1910, které měly na mysli organisaci 

divadelní vzájemnosti a které snad bude třeba pozměniti podle dnešních poměrů~ 

Veliká práce očekává odborníky, kteří se pokoušejí usnadniti srovnávací studium 

slovanské hudby a podporovati vzájemné poznávání. Hlavní překážka tkvěla 

v tom, že namnoze chyhěly partitury i pomůcky odborné, zejména nebylo biblio

grafie. Dr. Jan Thon, ředitel Ústřední knihovny hlav. města Prahy, prodlením 

let vytvořil hudební oddělení slovanské vzácně úplné a v posledních letech podnikl 

péčí "Slovanského ústavu" v Praze rozsáhlou akci doc. F. Steško, který na svých 

cestách po Jugoslavii a Bulharsku sebral rozsáhlý materiál a soustavnou prací bu

duje archiv i sbírku hudebnin a hudebně vědecké literatury, které budou oporou 

našim badatelům i hudebníkům a dají možnost obohatiti koncertní programy 

skladbami, dříve namn,oze nedostupnými. Podaří-li se celé akci dáti bezpečné zá

kl ady, vzej de z ní prospěch celému Slovanstvu, protože až dosud pokusům sbližo

vacím chyhěla bezpečná odborná základna. 

V oboru výtvarného umění nejlepší oporou vzájemnosti jsou výstavy, zejmé

na souborné, které shrnují větší úsek uměleckého vývoje. Naši odborníci i přátelé 

výtvarných umění pokládají za svůj úkol založiti slovanskou uměleckou galerii, 

která by usnadňovala poučení o hlavních proudech a obdobích slovanského umění, 

a Slovanský ústav v Praze se také v tomto oboru ujal prací organisačních, které 

řídí prof. N. Okunev. 

Organisace slovanské turistiky se po r. 1918 podstatně zlepšila a proto roste pří

Hv turistů, navštěvujících hlavně Jugoslavii a v posledních letech také Bulharsko. 

Pro styk s Jugoslavií máme zvláštní cestovní kancelář, která dobře plní svůj úkol, 

ale potřebovali bychom ještě průvodců toho rázu, jako je nová cenná kniha prof. 

Fr. Wollmana, věnovaná severozápadní J ugoslavň. Styk s Polskem v poslední době 

ochabl, zato jistě poroste počet návštěvníků sovětského Ruska a proto bychom 

potřebovali dobrého průvodce, knihu, pěkně vypravenou, podávající spolehlivé 

poučenÍ. Kdo cestuje po zemích slovanských, hrzy se přesvědčí, jak nedostatečná 

je propagace našich světoznámých lázní, našich starobylých měst a překrásných 

krajů. Příslušní odhorníci mají mnoho práce, kterou by neměli odkládati, protože 

účelná propagace je dnes v oboru turistickém pro nás nejdůležitější. 

III. 

Uvažuje o slovanské vzájemnosti v rozpravě "Časové směry a tužby" (Naše Doba 

II.) T. G. Masaryk celkem nepříz~ivě posoudil tehdejší stav a poznamenal: 

"Naše slovanství je přáním, nikoli skutečností, pokud totiž slovanská vzájemnost 

požaduje znalost slovanského světa a duchovní spolužití. ,Vzájemnost - Kollár 

učil - je společné přijímání, vzájemná výměna a jednotné požívání.' Té vzájem

nosti ještě u nás nebylo a není a je pořád méně a méně." 
Sledujeme-li dnešní poměry, s radostí si uvědomujeme, že se prodlením čtyřiceti 

let poměry přece jen zlepšily zčásti u ostatních Slovanů a hlavně u nás po r. 1918, 

kdy dobytí samostatnosti dalo možnost zahájiti nové období kulturní práce slo

vanské. Za nejdůležitější činy pokládám vybudování slovanských kate

der a seminářů na universitě Karlově, jakož i na obou sesterských universi

tách v Brně a v Bratislavě, dále založení Slovanské knihovny ministerstva 

věcí zahraničních, Ruského zahraničního archivu a zřízení Slovanské

ho úst a v u. Organisace slavistických studií na našich universitách byla upra

vena tak., že vedle všeobecných kateder pro srovnávací dějiny jazyků i litera

tur máme stolice jednotlivých 'jazyků a literatur a četné lektoráty. Posluchači 
mohou nabýti vědomostí vskutku všestranných a bohaté knihovny seminární 

usnadňují odborné studium i vlastní práci. Založení knihovny ministerstva věcí 

zahraničních pokládám za nejdůležitější čin v naší kulturní práci slovanské, proto-
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že nám zachránil poklady, které by již dnes namnoze byly nedostupné. Ředitelé 
našich hlavních knihoven pražských, J. Emler, J. Vol], V. Křížek aJ. Thon věnují 
bedlivou péči slovanským oddělením svých ústavů a jejich součinnost nese dobré 

ovoce: Knihovna Národního musea, Veřejná a universitní knihovna v Praze, Slo

vanská knihovna a Ústřední knihovna hlav. města ;Prahy obsahují sbírku slovan

ských knih tak vzácně úplnou, že ji vskutku lze označiti za jedinou svého druhu. 

Ruský zahraniční archiv, jejž řídí dr. Jan Slavík, chová vzácné bohatství ruko

pisných památek a sbírku novin, která dává možnost studovati na širokých zá

kladech vědeckých vývoj Ruska v posledních desetiletích. Slovanský ústav roz

vinul bohatou činnost publikační, v níž pokračuje, pokud dovolují dnešní skromné 

prostředky, vedle toho pak přednáškami a debatními večery budí zájem o věci 

slovanské, pomáhá stipendii a cestovními podporami mladým pracovníkům a na

mnoze řídí rozmanité akce kulturní. 

První president republiky T. G. Masaryk projevil přání, aby se z fondu, který mu 

byl věnován k sedmdesátým narozeninám, založil Slovanský ústav. Úkolem 

ústavu má býti "zkoumání a poznávání slovanských zemí, nejen po stránce vě

decké, nýbrž také praktické, hlavně hospodářské." V duchu tohoto podnětu byl 

ústav zřízen zákonem ze dne 25. ledna 1922. Po delším jednání úředním bylo lze 

konati první valné shromáždění Slovanského ústavu dne 22. ledna 1928. Dr. Ed

vard Beneš, tehdejší ministr věcí zahraničních, zahajuje oficiální projevy, zdůraz-

: "Jsme si plně vědomi toho, co tato instituce může vykonati pro náš národ a 

stát, pro ostatní slovanské národy a tím i všechny národy ostatní. Pražským Slo

vanským ústavem rozš iřuje se o další článek řetěz analogických evropských ústavů, 

které jsou ohniskem studia a poznávání slovanských národů a z kterých zejména 

ústavy londýnský a pařížský, založené za války za naší účasti a rozšířené a udržo

vané·i dnes naší spoluprací a spoluúčastí, vykonaly již podstatný kus práce ve vel

kém světě mezinárodním." (Ročenka Slov. úst. sv. 1. str. ll). 

Slovanský ústav se skládá: 1. ze sekce kulturní a 2. hospodářské, kromě toho pak 

je k ústavu přičleněn samostatný "Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské 

Rusi." Slovanský ústav s počátku trpěl nedostatkem místností, ale záhy se roz

vinula jednak živá činnost publikační, jednak práce v komisích, které se postupně 

zřizovaly (na pře komise byzantologická, kursovní, slovníková, hudební, komise 

pro vydávání pramenů k dějinám vzájemných styků slovanských atd.) Z činnosti 

přednáškové jest třeba uvésti na pře cyklus, pořádaný Slovanským ústavem a 

Extensí vysokých škol pražských na jaře r. 1930 k narozeninám presidenta T. G. 

Masaryka. Přednášky vyšly tiskem jako první svazek sede "Přednášky Slov. úst." 

V téže řadě byly vydány také přednášky z cyklu o slovanském divadle. Ústav po= 

kládal za svůj hlavní úkol především činnost publikační a v tom směru si získal 

veliké zásluhy první jednatel kulturní sekce, prof. Miloš Weingart. V sekci hospo

dářské, v níž jde namnoze. teprve o to připravovati půdu věcné součinnosti slo-
t 

vanské, od počátku obezřele pracuje jednatel dr. Alois Z. Štangler. Předsedou 
ústavu je nyní prof. M. Murko, předsedou 1. sekce je prof. J. Bidlo, předsedou II. 

sekce je ministr dr. Vilém Pospíšil. Jednatelem sekce II. zůstává min. rada dr. 
Štangler, jednatelem sekce 1. je nyní prof. Th. Saturník. 
Prodlením 8 let Slov. ústav :vydal 7 svazků své "Ročenky'" 3 svazky v "Knihovně" 

SÚ, 15 sv. "Prací", 2 sv. "Rukovětí", 4 sv. "Pramenů k dějinám vzájemných styků 

slovanských," 1 sv. "Sbírky slov. četby", 6 sv. "Přednášek" a 3 publikace mimo 

serie. Připočteme-li ještě pře četné debatní večery a přednášky a přihlédneme-li 

k celkové činnosti Slov. ústavu po stránce organisační, musíme ~znati, že SÚ dobře 
plní své poslání, ačkolivvposledních letech trpínedostatkem prostředků hmotných. 

Máme tedy dobrou organisaci studií, vhodné místnosti i seminární knihovny, vý

tečné knihovny ústřední, ale potřebovali bychom více zájmu v širších kruzích vzdě

laného obecenstva a více podpory pro mladé pracovníky. Bude třeba usilovné pro

pagace, jíž by měly pomáhati také naše politické strany, protože lhostejnost ve
řejnosti k věcem slovanským někdy věru zaráží. 

President Edvard Beneš, v uvedené rozpravě o problémech slovanské politiky, v po

známkách o dnešním kulturním programu slovanském uvedl, že slovanskou práci 

musí říditi stát a tím zdůraznil hluboký rozdíl mezi stavem dnešním a poměry 

před válkou. V tom tkví vskutku hlavní naděje na úspěšný rozvoj, protože zájem 

našeho státu se plně srovnává s kulturní prací slovanskou a proto naše kulturní 

konvence s některými státy slovanskými dají činnosti na poli vzájemnosti bez

pečný základ a větší soustavnost. O vzájemnost s jednotlivými národy slovan

skými pečují četné společnosti a zejména pevná organisace Československo
jihoslovanské ligy je namnoze vzorem obdobným sdružením ostatním. 

Vzpomeneme-li návrhů a požadavků přednesených od dob Konárových, shledáme, 

že se přece jen podařilo provésti mnohé důležité podniky: Uvedl j sem již organisaci 

studií slavistických, lektoráty v zemích slovanských, rozvoj našich knihoven a za

ložení Slovanského ústavu; "Sl a vi a", slavistický časopis, který vychází podporou 

našeho ministerstva školství a nár. osvěty redakcí prof. M. Murka a O. Hujera, 
obsahuje příspěvky z celého světa slovanského ve všech jazycích slovanských; 

president T. G. Masaryk štědrým darem dal možnost provésti dávný podnět A. 

A. Kotljarevského na sjezdu moskevském~. 1867 a zříditi společnost, pečující o vy

dávání spisů Josefa Dobrovského; vedle toho založilfondna vydávání spisů 

P. J. Š a fa ř í k a; nakladatelství a knihkupectví "Melantrich" v Praze se v po

slední době pokusilo usnadniti knihkupecký styk se slovanskými zeměmi; přibývá 

dobrých pomůcek, mluvnic, slovníků, přibývá srovnávacích prací literárních, zvol

na se vyvíjejí vztahy umělecké. Srovnáme mli však všecky návrhy z dob dřívějších, 

přiznáme, že zbývá ještě mnoho práce několika pokolením. 

Slovanskou vzájemnost může podporovati kaž?ý, kdo se stýká se Slovany ať jako 

turista, nebo jako obchodník, průmyslník atd. Hlavní úkol připadá ovšem pra-
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covníkům v oboru vědy a umění. Naše věda poslouží odkazu Kollárovu nejvíce 

tím, zachová-li si vysokou úroveň srovnávací, všeslovanskou, protože díla toho 

druhu mají největší význam v ostatních zemích slovanských. Vedle tohoto poslá

ní odborného má ovšem naše věda také důležité poslání mravní: Vzácné dědictví 

ji zavazuje zůstávati vždy a všude na výši ušlechtilého lidství, poctivé demokracie 

a hudovati takto v součinnosti s uměním, s publicistikou a se všemi ostatními 

obory kulturní práce slovanskou vzájemnost v duchu a v pravdě. 
JIŘÍ HORÁK 
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Naše hospodářsl(é úl(oly ve Slovanstvu 
~~ , 

Zdálo hy se na první pohled, že naše hospodářské úkoly ve Slovanstvu nemohou 

býti podstatně rozdílné od našich hospodářských úkolů mezi národy a státy ji

nými, nebo mezi skupinami národů a států jiných. Hospodářský život je přece ve 

svém jádře souhrnem výhradně materiálních a materialistických snah a hospodář

ské pronikání jednoho národa a státu do druhého i hospodářské úkoly národa a 

státu před cizinou nemají v sohě, zejména v údobí racionalisace a nadvýroby, nic 

sentimentálního a převážně citového, co by se snad dívalo se zvláštním zřetelem 

na nějaké příbuzenství národní 'a kmenové. Hospodářská činnost hledá v první 

řadě dostatek výhodných podmínek hmotných, aby se náležitě rozvinula a uplat

nila. Boj o odhytiště, pokud není konkurencí úzkou o odbytiště ve vlastní zemi, 

směřuje hez rozdílu všude tam, kde se ukáže vhodné místo pro umístění výrobků 

a nezáleží tedy ani hospodáři-jednotlivci, ani národnímu hospodářství jako celku 

na tom, uplatňuje-li se hospodářské pronikání v oblastech slovanských, germán

ských, románských, či mezi národy jiných kmenů neb jiných ras. Ba, koloniální 

velmoci jsou nám výmluvným dokladem toho, že jejich národní hospodářství pro

niká právě nejusil?vněji do světadílů, zemí a krajů kmenově přímo antipodických, 

poněvadž nezpracovaná odbytiště jsou nejen reservoirem, pohlcujícím hotový 

národohospodářský produkt, nýhrž i výhodným pramenem k získání surovin, nut

ných k dalšímu výrohnímu procesu státu s vyšší hospodářskou civilisacÍ a kul

turou. 

Všechno toto a mnohé jiné věci jsou sice důkazem, že příhuznost kmenová hraje 

ve vzájemných hospodářských stycích světa úlohu velmi podřadnou a po pří

padě žádnou, ale přec jen jako absolutní pravidlo mezinárodního hospodářského 

života a mezinárodního soužití nemohou býti uvedeny. Existují totiž, přes vše

chnu materiálnost života hospodářského, jistá imponderahilia, která, ač skryta a 

zdánlivě hezvlivná, přec jen silně působí na utváření, úpravu a usnadňování růz

ných cest, po nichž hospodářské statky v mezinárodním životě cirkulují. Také 

heslo "Amerika Američanům" je podobným imponderabilis, jemuž kromě význa-
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mu politického nelze upříti i silný význam národohospodářský, také myšlenka 

pangermanismu s jeho rasovou theorií má silné pozadí materialisticko-hospodář

ské a též neviditelné, ale přec jen existující sepětí latinských národů a států s la

tinskou částí Ameriky nasvědčuje, že je zde něco více než pouhý střízlivý, číselný 

a materialistický rozpočet. A konečně i tendence strukturálně nej mladšího člena 

mezinárodního kulturního společenství, Sovětského svazu, jež směřuje k výstavbě 
marxistického socialismu v jediném, isolovaném státě - i tato tendence ukazuje, 

že země i národy může k užší společné akci převážně hospodářsko-materialistic

kého rázu semknouti abstraktní idea, tvořící nové stupně příbuzenství a modifi

kující i nahrazující příbuzenství krevní. Jsou tedy určité skupiny národů a států, 

a je jich celá řada, které mohou hospodářsky, politicky i kulturně společně lépe, 

účelněji, po případě i s větší chutí pracovati, než s národy a státy skupiny jiné, 
právě v důsledku různých těchto imponderabilií, mezi nimiž i kmenová příbuz
nost může hráti jistou roli. 

Tím spíše tedy můžeme zde v povšechných rysech projednati problém Slovanstva 

po stránce hospodářské a mluviti o hospodářských úkolech Československa ve Slo

vanstvu, jako charakteristickém kmenovém společenství. Neboť slovanské národy, 

i když v dobách minulých své pospolitosti a součinnosti kmenové příliš silně ne

cítily a v přítomnosti snad ještě méně poměr srbsko-bulharský, poměl" 

srbsko~chorvatský, poměr ukrajinsko-polský, polsko-ruský a konečně i polsko

československý - přec jen již existencí své příbuznosti jazykové, svým zvlášt

ním umístěním zeměpisným a svými speciálními podmínkami přirozených hospo

dářských darů země, přímo názorně ukazují, že zde existuje od přírody mnoho spo

lečného, při nejmenším společný původ, a že jsou zde nejen snad v politice a kultu
ře duchovní, nýbrž zejména i v hospodářství mnohé společné, po případě aspoň 

jednoznačné záj my. A v souhrnu těchto záj mů zajisté každý ze slovanských národů, 

každá ze slovanských zemí může míti svůj určitý úkol, své, řekli bychom, poslání, 

začasté dosud ne plně uvědomělé, dosud málokde definované, poslání, které záměrně 

jsouc plněno, mohlo by značně přispěti k zlepšení životních podmínek jednotlivých 

slovanských národních prvků, později pak veškeré slovanské pospolitosti a tím 

i evropského a světového celku. V rámci tohoto přirozeného hospodářského společ

ného jmenovatele Slovanství náleží určité hospodářské úkoly všem jeho členům, 

počínajíc Rusy, Ukrajinci a Bělorusy, přes Poláky a Slovany jižní i balkánské, 

a končíc Čechoslováky i drobnou větví Lužických Srbů. Každá z těchto složek má 

svůj určitý hospodářský svéráz, své samostatné hmotné podmínky, svou specifickou 

materiální a hospodářskou kulturu, své přirozené prameny základních hodnot. 

Uvědomiti si své osobité hospodářské vlastnosti a přiřknouti si plnění úkolu, s kte
rého jsme nejlépe, toť právě ono vyšší poslání každého slovanského národa a státu, 

v rámci jisté přirozené pospolitosti. Nikoliv nějaké tendence panslavistické, ať již 
na poli politickém, kulturním neb hospodářském, nýbrž praktické a záměrné vy_ 

užití přirozených společných znaků, kterými nás příroda obdařila, i přirozéných 

rozdílů povahových a schopnostních, které leží v našich charakterech, všechno to 

vespolek může nám postupně přivésti onu vysokou úroveň života hospodářského 

a tím i kulturního, jaký vídáme na příklad u skupiny národů severských, anglo

amerických a románských. 
Jaké mohou tedy býti vlastní hospodářské úkoly Československa ve Slovanstvu? 

Jej asno, že o svých hospodářských úkolech na světovém foru a tudíž i ve Slovan

stvu můžeme mluviti teprve od obnovení své státní samostatnosti. Byly sice již 

před světovou válkou činěny jisté pokusy o hospodářskou spolupráci Čechů s Rusy, 

Srby, Bulhary, ale pokusy ty byly jednak sporadické a vyplývající nesystema

ticky pouze z podnikavosti ~vlášť agilních jednotlivců, jednak tonuly úplně v moři 

státní svrchovanosti neslovanské a mimoslovanské, jíž jsme byli po staletí pod

řízeni. Zajisté, že se před r. 1918 nemohlo na pře mluviti o hospodářských stycích 

česko-ruských nebo česko-srbských nebo dokonce česko-polských, jako se stejně 

ovšem nemohlo mluviti o stycích francouzsko-českých nebo angHcko-polských, a 

to prostě proto, že neexistovalo státní svrchovanosti české, ani polské, ač existo

val na pře proslulý polský průmysl textilní, světoznámé české sklářství, cukrovar

nictví, pivovarnictví atd. a mezinárodní směna těchto našich význačných statků 

hospodářských. Tedy, historie našich hospodářských styků s ostatními národy 

a státy slovanskými a tudíž i naše hospodářské úkoly ve Slovanstvu spočívaly 

před obnovou naší státní samostatnosti hlavně v tom, že jsme hyli silou své pro

duktivní schopnosti známi světu vůbec, a tudíž i světu slovanskému zvlášť svými 

některými prvotřídními hospodářskými produkty. Nic více a nic méně. Pro nás 

tehdy platilo nanejvýš "Made Austria" a snad i "Made in Bohemia'" pro Po
láky "Ma de in RussiaH

• O svých národohospodářských úkolech ve Slovanstvu mů

žeme tedy mluviti teprve od skončení světové války. Proto jsme v této oblasti na 

poli takřka úplně novém, neboť doba ani ne dvou deshiletí nemůže než jen zhruba 

vésti k jakési povšechné hospodářské orientaci a dáti podnět k dedukcím zatím 

jen velmi skromným. 
Leč přesto dosavadní historické podmínky našeho politického, kulturního i hospo

dářského vývoj e ukazují, že jsme povoláni a způsobilí k úkolům velmi vysokým, ba 

i nejvážnějším. Ňeníneskromností, ani nacionální pýchou něco podobného tvrditi. 

Tato naše způsobilost je totiž nejen výsledkem přirozeného nadání, houževnatosti, 

zdraví a síly našeho národa, nýbrž i řady podmínek vnějších, na něž jsme ani pří

mého vIi vu vždy neměli. Již naše geografické vyšinutí daleko na západ a vsunutí do 

centra kultury germánské, dále státoprávní dlouhodobé ovládání našeho národa ně

meckou dynastií a německou vládou a vzniknuvší z toho, silou našich přirozených 

vlastností, nejprve národní obrození a pak i houževnatý hospodá:řsko-poHtický 

boj o utvrzení vlastní svébytnosti, to všechno nám dodalo vlastností do značné 

míry jiných, než mají ostatní národy slovanské. Tak jako duši srhskou utvářely 
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převážně válečné boje o samostatnost, duši ruskou pře obsáhlé plochy eurasijské 

a přerozmanité národní kultury více než sta národů, obývajících území ruského 

imperia, duši polskou romantická touha po ztracené svobodě, tak i duši naši for

muloval nejen tlak našich německých utiskovatelů, nýbrž i soustavná soutěž~ jíž 

jsme se dóbrovolně podjali, abychom v moři svých odpůrců nezašli, záměrná uče
livost a přizpůsobivost, která nám nakonec přinesla onen vysoký stupeň mate

riální kultury, jímž vynikáme mezi všemi Slovany. Nazývají-li nás ti ze Slovanů, 
kdož k nám nemohou najíti s.rdečný poměr, slovanskými Prušáky nebo německý
mi Slovany, pak musíme přiznati, že mají pravdu do té míry, že my jsme v priso 

matu své slovanské kmenové příslušnosti právě v důsledku svého vysunutí da

leko na západ a z pudu sebezáchovy přijali mnohé prvky kultury západní, a to 

nejen německé, nýbrž i románské a anglosaské. Tento zdánlivý nedostatek ná

rodní kulturní čistoty je však daleko vyvážen tím, že jsme se v staletém boji o svou 

národní i hospodářskou samostatnost zocelili a že rádi bereme a budeme bráti 

na svá bedra úkoly širší, než jsou pouze naše úkoly domácí, budeme-li k jich 

plnění vyzváni. Komu víc je dáno, od toho se také více žádá, praví staré ruské pří
sloví a my se důsledkům svého historického vývoje vyhýbati nemíníme a ne
budeme. 

Zde jsme tedy u jádra otázky o našich hospodářských úkolech ve Slovanstvu. 

Aniž bychom si chtěli a směli jakkoliv osobovati nějakou výjimečnou hospodář
skou roli ve Slovanstvu, a vycházejíce z principu absolutní rovnosti národů slovan

ských a národů všech podle havlíčkovského "já pán, ty pán" a masarykovského 

"rovní mezi rovnými'" proveďme nejprve přesnou analysu vlastní, i objektivní 
analysu svých slovanských společníků. Nalezneme při tom řadu zásadních věcí, 
veledůležitých právě v hospodářském životě a při mezinárodním hospodářském 
styku. Nalezneme na příklad takřka nezměřite1né bohatství všech možných suro

vin v sovětské říši ruské, ale bohatství zatím většinou jen potenciální a spojené 

s těžkými podmínkami klimatickými, dopravními, sociálními a jinými. Nalezne

me výborné podmínky zemědělské kultury u Ukrajinců, Poláků, Chorvatů, ale 

spojeny s nedostatky racionalisačními a organisačními. Nalezneme vysoký stupeň 
materiální kultury u Čechoslováků, spojený s iniciativností a organisačním smys

lem pro výrobu průmyslovou i zemědělskou, ale shledáme současně, že pokud jde 

o organisaci mezinárodní směny statků, předčí Če~hoslováky přirozené schopnosti 

jiných národů slovanských. A tak, abychom našli vlastní pevnou základnu, na níž 

bychom vystavěli budovu svých hospodářských úkolů ve Slovanstvu a recipročně 
pak i úkolů jiných slovanských národů u nás a mezi sebou, musili hychom postup

ně načrtnouti hospodářský obraz každého ze slovanských států a srovnati tyt~ 
obrazy, podložené důkladnými statistikami, mezi sehQŮ. Nestačil by při tom 

pouze číselný výpočet hospodářského bohatství a hospodářských nedostatků, 
pouhý obraz aktiva pasiv, nýbrž bylo by třeba naplniti tyto obrazy živým obsa-

hem dynamiky hospodářského vývoje, jeho podmínek v daném politickém okolí 

a v daném společenském řádě. Bylo by třeba odhadnouti při tom duchovní i fy

sické síly jednotlivých národů slovanských a zjistiti tu tak nadbytek, onde ne

dostatek těchto sil. Zkrátka, bylo hy třeba provésti určité předběžné práce pláno

vého rázu, které byly by pak základem ke studiu, jak doplniti mezery v hospo

dářství jiných slovanských národů přehytky vlastními a jak přiměti přebytky 

jiných k doplnění nedostatků vlastních. Všechno to není utopií, všechno to lze 

postupně vybudovati a vykonati. Plánové hospodářství je na postupu, ono usnad

ní i nám,jak si ujasniti naše hospodářské postavení ve Slovanstvu i v celém světe. 

Počátek jsme prakticky učinili již tím, že jsme vytvořili nejprve politicky a nyní 

se pokoušíme vybudovati i hospodářsky Malou dohodu. Jeden její účastník ne

patří sice k Slovanům, ale tím, že hospodářská rada Malé dohody postupně a 

doslova krok za krokem usměrňuje a koordinuje národní hospodářství naše a 

J ugoslavie, koná zde Československo vlastně zásadní průkopnickou práci na poli 

hospodářské vzájemnosti československo-jugoslávské. Zde fakticky po prvé je 

v praxi přikročeno k podezdívce mlhavé slovanské vzájemnosti konkretní hospo

dářskou pospolitostí. 

Bylo by zhytečno zastírati, že prakticky v této věci hylo mezi slovanskými ná

rody a státy učiněno dosud pramálo. Vždyť neexistuje dosud žádný speciální 

hospodářský slovanský ústav, který by soustavně studoval národohohospodářské 

otázky Slovanstva, neexistuje žádný j'ednotný časopis, který hy se systematicky 

zabýval těmito věcmi. Pokus zde učinila svého času pražská obchodní komora 

svým ústavem pro obchod s východem a jeho věstníkem. Tak zvané staré slav

janofilství neučinilo jediného kroku v tomto směru a novoslovanstvÍ pouze jedi

ný, nesmělý náběh tím, že r. 1908 po všeslovanských sjezdech v Sofii a Praze dalo 

podnět k zřízení jakési Slovanské banky v Moskvě, podnět, který nevyšel z rám

ce pouhých úvah. Zde tedy pole naší působnosti je veliké, zde naše průkop

nická činnost vp:ravdě náleží k podstatným našim úkolům ve Slovanstvu. Dnes 

na pi. existuje 34 různých slovanských svazů na poli práce kulturní, ale neexistuje 

ani jediný samostatný slovanský ústav, jenž by se staralo koordinaci hospodář

skou. My, Čechoslováci, učinili jsme zde za pomoci vznešené štědrosti presidenta 

Masaryka zatím jen první malý krok svým Slovanským ústavem v Praze a jeho 

národohospodářským oddělením. Ovšem, opakujeme a zdůrazňujeme, zde je přes 

to stále pole nezapočaté, věc je nesmírně obtížná a delikátní, ale bylo by zásluhou 

trvalé ceny ujati se řádně iniciativy, ve vhodné však formě, aby jiní národové slo

vanští, větší a početnější nás, necítili se snad dotčeni. Neboť je neobyčejně ohtížno 
národu a státu našeho typu chtíti na pře velmoc sovětského svazu - nota bene 

stát s velkou příměsí neslovanskou - nebo velikou republiku polskou přivésti 

hospodářsky do jakési slovanské koordinace hospodářské, zvláště když u těchto 

států ono slovanské imponderabilis je mnohem nepatrnější, než 11 slovanských 
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států jiných. Zato však hude takové počínání tím záslužnějšÍ, nehoť je nepopira

telné, že prohuditi slovanské uvědomení v tomto smyslu, znamenalo hy pokrok 

v rámci daleko širším, než je pouhé slovanské hospodářství. Heslovitě shrnuto, 

spočívá tedy náš hospodářský úkol v tomto úseku v doplnění známé ~T eingartovy 

debnice slovanské vzájemnosti, která zní: "Slovanskou vzájemností rozumíme 

cit a vědomí příhuznosti všech Slovanů a snahu tuto příhuznost skutkem uplat

ňovati" - touto devisou: "A vlastní soustavnou prací po~áhati k prohlouhení 

této příhuznosti, zejména na poli hospodářském". 

Bylo hy tedy možné na základě hospodářského poznání vlastního i znalosti ji

ných národů slovanských formulovati naše hospodářské úkoly ve Slovanstvu asi 

takto: Jsme uzpůsoheni k tomu, ahychom mezi slovanskými národy zaujali ve

doucí funkci při tvoření hospodářských statků v průmyslu i zemědělství. Zde naše 

poslání může býti opravdu průkopnické, zde také jsme téměř všeobecně uznanou 

autoritou. Naše pomoc při zakládání výrobních funkcí může býti na prospěch 

všech těch, kdož stojí o tuto pomoc. Zejména Sovětský svaz ve vlastním zájmu 

měl by si toto naše positivum uvědomiti a našich služeh používati. Organisace 

práce výzkumné, pomoc při soustavné organisaci exploitace přirozeného bohatství, 

všeobecně řečeno, uvolňování potenciálního hospodářského bohatství slovanských 

států - to všechno bylo by jedním z našich nejpřednějších hospodářských úkolů. 

Ovšem nesmělo by nám záležeti pouze na vedení, nýbrž spíše na koordinaci nej

lepších sil a na prospěchu slovanského celku. Je nepopiratelno, že rozdílnost 

struktur slovanských států, jak politická tak i hospodářská, kulturní a sociální, 

tuto koordinační činnost neobyčejně ztěžuje, ale bylo by v zájmu našem nejvlast

nějším, zejména vzhledem k hospodářské, výrobní i odbytové saturaci západu 

i velmi omezených pramenů surovin v západních státech, podjati se tohoto úkolu 

mezi slovanskými státy co nejdříve, systematicky a důkladně. Nejen, že bychom 

tak získali odbytiště pro své přebytky materiálních i živých sil, nýbrž prospěli by

chom tím slovanské části Evropy i Evropě celé. Nebylo by zajisté záhodné chtíti 

touto cestou dosáhnouti ve Slovanstvu nějaké hospodářské neb dokonce politické 

výlučnosti, nýbrž bylo by nutno, aby vedoucí ideou našich prací ve Slovanstvu 

a přes Slovanstvo byla myšlenka, jak přispěti k povznesení a k jednotnosti celé 
Evropy. 

Tento úkol, jednou řádně promyšlený, vedl by ve svém rozvinutí k péči o vlastní 

dokonalé studijní ústavy, k zvýšení kvality naší badatelské i tvůrčí práce, abychom 

. pak přirozenou silou své hospodářské, kulturní a mravní potence přímo přitaho

vali všechny národy slovanské, sami se dávajíce přitahovati jinými Slovany tam, 

kde bychom mohli býti učelivými žáky. Neboť i v tom, jak býti učelivými a pil

nými žáky jiných národů slovanských - rozmach myšlení u Rusů, udatnost 

srdce u jižních Slovanů, citovost u Poláků - spočívá náš širší úkol ve Slovanstvu. 

Podali jsme za své krátké samostatné existence státní již několik důkazů, že prak-
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ticky a jako první kráčíme úplně uvědoměle cestou vzájemnosti slovanské. Naše 

úprava poměru k Sovětskému svazu, k tomuto největšímu státu slovanskému 

(ač Svaz je při tom stát velmi smíšený, s více než stem různých národů), která 

v první své fázi vyvrcholila cestou československého zahraničního ministra do 

Moskvy v červnu r. 1935, je prvním praktickým dokladem a obrazem našich poli

tických i hospodářských úkolů ve Slovanstvu. Zmíněná již hospodářská rada 

Malé dohody, zřízení národohospodářského oddělení ve Slovanském ústavu v Pra

ze, ale i snaha dojíti k smíru a spolupráci s Polskem, jsou doklady dalšími. Všechno 

to je zatím konáno bez velkého upozorňování ostatního světa, takřka v běhu 

denních událostí. Dáme-li tomu se souhlasem všech zúčastněných slovanských 

států a národů, ale také ne proti vůli a zájmům států a národů neslovanských 

velký formální rámec, přispějeme-li k organisačnímu sepětí všech těchto kon

struktivních snah, pak vykonáme dobrou práci pro celou světovou veřejnost a 

splníme současně hlavní z našich hospodářských úkolů ve Slovanstvu. 

Nemůžeme uzavříti tyto úvahy jinak, než upozorněním na koncepci moderního 

slovanství, kterou podal svého času náš první zahraniční ministr, dr. Eduard 

Beneš, ve své studii "Problémy slovanské politiky". V ní vystoupil proti kon

cepci slovanství, vycházející z předpokladu anthropologické jednoty slovanské 

rasy, proti koncepci, že by za základ slovanského souručenství a vzájemnosti 

bylo možno bráti prvek náboženský a proti koncepci, že by za základ tohoto sou

ručenství možno snad zorný úhel věčného nepřátelství Slovanů s Gera 

mány. Ale potvrdil při tom, že existuje příbuznost jazyková a kulturní, že existují 

společné záj my politické, hospodářské, kulturní a sociální, proti nimž se před 

válkou mnoho hřešilo, čímž byly vyvolány silné třecí plochy mezi slovanskými 

národy a státy a mnohé nevyřešené interní slovanské problémy. V této studii 

nynější president dr. Eduard Beneš vyzvedl nutnost demokratického a loyálního 

postupu, který poměrně nejsnáze povede k tvoření moderního slovanství a který 

by spočíval nejlépe na těchto zásadách: 
Společný postup slovanských národů a států všude tam, kde zájmy jsou totožné. 

Vzájemná benevolence ve věcech neutrálních. 

N eutralita a nevměšování se nezúčastněných Slovanů ve všech otázkách spor

ných mezi dvěma národy slovanskými. 
Dobrá vůle, loyálnost a otevřenost v celé vzájemné politice vůbec. 

Všechny tyto zásady týkají se sice hlavně politického života mezislovanského, 
ale dají se velmi snadno přenésti i na pole hospodářské. Neboť není dnes hospo

dářství bez politiky, stejně jako každá politika potřebuje hospodářskou základnu. 

Proto, budeme-li si vědomi svých hospodářských úkolů ve Slovanstvu a budeme-li 

je plniti podle svých sil a schopností cestou naznačenou těmito thesemi, přispě

jeme tím i k lepšímu politickému a hospodářskému soužití jak mezi Slovany, tak 

i v Evropě a ve světě vůbec. Otázka našich hospodářských úkolů ve Slovanstvu 
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stane se tak stěžejním prohlémem a možná i základním kamenem nové Evropy. 

Nehoť Slované jsou v Evropě nejpočetnější a nemohou zůstati hez rozhodujícího 

vlivu na ni, stanou-li se i hospodářsky silnými. 
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Republil{a Ceskoslovenská v mezinárodní 
politice ~ 

Mezinárodní postavení každého státu je určeno především jeho zeměpisnou po

lohou. Ale geopolitický činitel není jediný, který hy jednoznačně rozhodoval o celé 

zahraniční politice států. Stejně významným vlivem půsohí na ni dějinný vývoj, 

duchovní i mravní tradice národa a hmotné i fysiologické jeho možnosti. Národ 

vzdělaný, disciplinovaný a mocensky silný domůže se zcela jiného mezinárod

ního postavení než národ méně vzdělaný, roztěkaný a slahý. Mezinárodní posta

vení každého státu je určováno komhinací nezměnitelné skutečnosti zeměpisné 

s tvořivým činitelem, kterou představuje jeho zahraniční politika. Ve skutečnosti 

záleží více na tom, jaká se provádí zahraniční politika, než na zeměpisné po

loze. I tu lidská tvůrčí schopnost, správná myšlenka, podepřená silnou vůlí, muže 

přemáhat a překonávat ohtíže hmotné a přírodní. Zahraniční politika musí počítat 

se zeměpisným určením státu, ale záleží na její schopnosti, jaké mezinárodní po

stavení svému státu získá a zajistí. 

Britské souostroví, na němž žije jen :něco více než 50 milionů ohyvatel, mohlo se 

stát přívěskem evropské pevniny. Angličané dovedli ze svých ostrovů vyhudo

vat základnu pro světovou velmoc, která přes všechny krise, jimiž hyla stižena 

a jimiž prochází, uchovává si nejmocnější postavení mezi nejmocnějšími. Německo 

(kromě Ruska) má nejvíce ohyvatel z evropských zemí a jeho zeměpisná poloha 

ve středu Evropy je tak výhodná, že hy mu mohla zajišťovat rozhodnou pře

vahu nad celou Evropou. Přes to Němci nehyli schopni, ahy se domohli tak roz

hodujícího mezinárodního postavení, nejsouce ani s to, ahy uskutečnili svůj sen 

o Mitteleuropě. Rusové děkují přírodě za to, že jejich velkostát je nezničitelný, 

ale přes ohromný svůj rozsah a počet nemají ještě tolik skutečného mezinárodního 

vlivu, jaký hy jim příslušel. Československo je středním státem s velmi nesnadnou 

zeměpisnou polohou. Přes to jeho zahraniční politika dovedla mu zajistit velmi 

čestné a vlivné mezinárodní postavení. Československá zahraniční politika je 

znamenitým příkladem, že tvůrčí politická činnost je důležitější, než přírodní 

skutečnost zeměpisná: nepodřizuje se jí fatalisticky, nýhrž ji ovládá a přemáhá. 
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Hlavní vedoucí myšlenky a směrnice československé zahraniční politiky vypra

coval a určil president Masaryk již za války. V jeho knize "Nová Evropa" v pod
statě je vyjádřena celá naše zahraničně politická koncepce, kterou pak ideově 
rozvedl, doplnil a dotvořil v syntetickou soustavu Eduard Beneš; ten ji zároveň 
uplatňoval a vytvářel v praksi ve své funkci zahraničního ministra, kterým hyl 

nepřetržitě od 14. října 1'. 1918 do 18. prosince r. 1935. Bylo nedocenitelnou výhom 

dou, že hlavní dva ideologové československé zahraniční politiky byli zároveň je

jími vůdci a uskutečňovateli, a že ji vytvářeli a řídili nepřetržitě od založení repub

liky po celých dosavadních 17 let. Tím hyla zahraniční politice Československa 
dána nejen pevná linie, stabilita a kontinuita, nýbrž byly i položeny spolehlivé, 

ne otřesitelné základy a vytvořena působivá tradice nejen pro sledování a dodržo

vání vedoucích směrnic, nýhrž i uplatňování metod. Tyto účinky hyly přirozeně 
tím silnější, že Masaryk a Beneš byli spolu se Štefánikem vůdci národního od

boje, který vedl k osvobození a sjednocení Čechoslováků: vedle svých jedinečných 
schopností měli <losti autority, aby založili určitou tradici československé zahra

niční politiky, která je sdílena v celku jednomyslným souhlasem národa. Dobro

volný souhlas národa s vůdci, kteří získávají pro svou politiku přesvědčujícími 
argumenty, umožňuje plné rozvíjení mezinárodně politické aktivity. 
Zahraniční politika Československa byla takřka apriorně určována: zeměpisnou 
polohou, snahou po udržení národní a státní nezávislosti a imanentním puzením 

československého národa k roH aktivního evropského činitele. Tyto komhino" 

vané zeměpisně a historicky politické skutečnosti rozhodují o hlavních její myš~ 
lenkách a směrnicích: provádí důsledně politiku mírovou; hledá všechny účinné 

prostředky k zvýšení bezpečnosti státu a záměrně usiluje vřadit československý 
národ do spolurozhodování o osudech evropských. Všechny tyto snahy se vzá

jemně doplňují a prolínají ve vyrovnanou ceHstvost. 
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1. Mírová komponenta československé zahraniční politiky se projevuje v důsledné 
součinnosti se Společností národů a ve snaze po pokojném sou,žití se všemi sou

sedy. Všechny přátelské a spojenecké smlouvy, tak zejména se státy malodoho

dovými, s Francií a se Sovětským svazem, byly nej en registrovány v sekreta

riátě Společnosti národů, nýbrž vědomě a výslovně spjaty se ženevským paktem 

a celou ženevskou politikou. Mírovou politiku dosvědčovali jsme také přesvěd
čivě svou oddanou spoluprací na všech odzbrojovacích konferencích. Byli jsme 

ochotni snížit své zbrojení a podali jsme o tom i konkretní důkazy, na pře zkráce

ním presenční vojenské služby; byli jsme ovšem nuceni opět ji prodloužit, když 

odzbrojovací snahy neměly úspěchu. Zahraniční ministr Beneš hyl horlivým prů

kopníkem zásady povinné arhitráže, ahy všechny spory povahy právní i politické 
musily být řešeny snúrčím neb rozhodčím řízením. Zasazoval se houževnatě o uznání 

nerozlučné souvislosti tří složek, jimiž možno zajistit mír: bezpečnosti, odzbro

jení a arhitrá.že. Zůstane trvalým symbolem, že to hyl československý zahraniční 

ministr, který hyl zpravodajem o památném ženevském protokolu z r. 1924, který 

hyl založen právě na spojitosti jmenovaných tří zásad. Veškerá iniciativní čin~ 

nost Československa ve Společnosti národů podávánepřetl"Žitou řadu důkazů 
o upřímné mírové tendenci naší politiky. 

Pracujíce pro mír obecný, pracovali jsme ovšem pro mír svůj vlastní. Také naše 

exponování pro Společnost národů hylo stejně inspirováno přesvědčenou odda

ností demokratickým ideálům mírné součinnosti mezi státy a rovnoprávnosti 

i rovnocenno.sti všech národů, jako pečlivou starostí o vlastní zájmy republiky. 

Přes všechny své nedokonalosti je Společnost národů neocenitelným nástrojem. 

míru. Dosavadní zkušenosti poválečného vývoje opravňují k tomu, aby se tvrdilo~ 

že kdyby nynější Společnost národů ztroskotala, bylo by nevyhnutelné vytvořit 

podobný orgán nový. Společnost národů poskytuje nám možnost, abychom se 

dovolali mezinárodní ochrany a pomoci v případě nebezpečenství (jsme tak chrá

něni proti osamocenosti) a abychom na jejím foru mohli neustále ukazovat, že 

podle Masarykova výroku "československá otázka je otázkou světovou", že Evro- . 

pa potřebuje Československa, jehož nezávislost je v jejím zájmu. Není poslední 

příčinou našich mezinárodních úspěchů, že naše zahraniční politika dovedla vždy 

vhodně spojovat vlastní zájem československý s obecným prospěchem evropským. 

Neskrývajíc, čeho nezbytně potřebuje Československo pro svůj svohodný život, 

přesvědčovala, co prospívá Československu, že prospívá Evropě, ale stejně také 

uznávala, že prospěch Evropy je zároveň prospěchem československým. Proto 

podporovala také rozličné snahy, spějící k evropskému sjednocování, spatřujíc 

i v nich posilování mírových záruk. 

Účastníce se aktivně všeho, co je s to, aby evropský mír byl zajištěn, přičiňovali 

jsme se o dobré a přátelské styky se svými sousedy. I v dobách velmi kritických 

poměr k Německu býval aspoň korektní. K otevřenému přímému konfliktu nikdy 

nedošlo, a ani spor, vzniklý pro pokus o celní unii německo-rakouskou v r. 1931, 

nezpůsobil nepřátelského napětí. Nepodařilo se ovšem dospět k trvale přátel

ským vztahům. To by ostatně bylo možno jen v rámci obecného vyjasnění po

měru Německa k Evropě, zej ména k Francii, ale i k Sovětskému svazu. Kdyby 

se dorozuměly tyto velmoci, rozvinuly by se přátelské styky i mezi Německem a 
Československem, a to tím snadněji, že mezi námi nebylo dosud přímých roz

porů. Pangermánským touhám i úsilí o vybudování "Mitteleuropy" budeme 

ovšem vždy čeHt s veškerou rozhodností. V tomto smyslu zůstáváme předvojem 

všech národů střední, jihovýchodní a východní Evropy. Politicky nejvýznam

nější smlouva, uzavřená s Německem, je arbitrážní smlouva, podepsaná 15. října 

1925 v Locarně v souvislosti s ostatními úmluvami, tam ujednanými; v ní oba 

státy prohlašují, že nechtějí proti sohě vést válku a že musí respektovat mezi

národní smlouvy, dále vyhrazují si práva a povinnosti plynoucí z Paktu Společ

nosti národů (tedy i z článku 10. o územní ceHstvosti a politické nezávislosti), 
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a konečně here se na vědomí naše garanční smlouva s Francií o vzájemné pomoci, 

rovněž v Locarnu podepsaná. Arhitrážní smlouva s Německem z roku 1925 přesa
huje, jak patrno, svým obsahem i rozsahem závazků v ní stanovených prosté 

úmluvy o neútočení. 

Poměr k Rakousku se vyvíjel přátelsky. Již v r. 1921 hyla v Lánech ujednána 

politická smlouva o vzájemném zaručeIlj územní državy obou států a o neutra

litě v případě války; v r. 1926 hyla podepsána smlouva arhitrážní. Českosloven
sko se zúčastnilo mezinárodní pomoci, také finanční, poskytované Rakousku, a 

iniciativně se vynasnažovalo, ahy Rakousko mohlo udržet svou nezávislost. 

Vztahyhyly vážněji zkaleny jen na jaře r. 1931, když kancléř Schober umlouval 

s ministrem Curtiem celní unii. Postavili jsme se proti tomuto plánu, spatřujíce 

v něm přípravu na připojení Rakouska k Německu. Ve věci anšlusu je trvalým 

naším stanoviskem, že to "není problém ani jen rakouský neho německý, ani jen 

.. středoevropský, nýbrž ohecně evropský," a že "kdyhy se provedl proti vůli států, 

jichž zájmů se dotýká, otřásl by zcela jistě ihned velmi povážlivě mírem v Evropě, 

takže hy rostoucí napětí mohlo časem vésti až i ke konfliktům válečným". Jsme 

proti anšlusu z obecných důvodů evropského míru i z vlastního zájmu. Proto 

spolupracujeme se všemi, kteří jsou pro zachování rakouské nezávislosti, doufa

jíce, že časem i Německo uzná výhody, plynoucí i jemu z toho, že Rakousko zů

stává samostatným německým státem podobné mezinárodní povahy, jako je ŠVÝ$ 
carsko. 

S Maďarskem Československo nenašlo ještě dobrého poměru, ač i tu v jistých, 

kratších dobách se napětí uvolňovalo. V r. 1919 mělo s ním ozbrojený konflikt, 

v r. 1921 při restauračním pokusu někdejšího císaře Karla proti němu mohiliso

valo. Maďarsko založilo celou svou politiku na odporu proti Trianonu, usilujíc 

o zvrácení nového stavu středoevropského, vytvořeného mírovými smlouvami. 

Jsme důslednými odpůrci útočného revisionismu - územní revise ne odvratně by 

vedla k válce. Ve svém parlamentním výkladu (24. duh na 1933), v němž se za

býval revisionistickým italským návrhem na Pakt čtyř velmocí; ministr Beneš 

prohlásil, že řekl hritskému zahraničnímu ministru přímo, že "se nedá jinému 

státu změna hranic vnutit a že kdyhy někdo něco chtěl podniknout stran Česko
slovenska, musil by si pro toto území přijít se svým vojskem." V téže řeči připo

menul, že změniti hranice hylo by možno jedině přímou dohodou mezi zúčastně .. 

nými státy, po případě v rámci článku 19. Paktu Společnosti národů, že taková 

dohoda hyla hy možná jen v ovzduší klidu po mnohaleté pokojné spolupráci a že 

hy musila být vykoupena rovnocennými kompensacemi. S Maďarskem nemůžeme 

se sblížit, pokud hude usilovat o revisi, jejímž vlastním cílem je ohnova ně

kdejšího Uherska. Přes to byla by možná spolupráce hospodářská a zmírnění 

politického napětí. . 

V poměru k Polsku československá zahraniční politika se řídila zásadou, kterou 
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vyslovil Masaryk za války v "Nové Evropě": "Shoda a totožnost zájmů česko

slovenských a polských je dána pangermánskou pruskorakouskou alliancí - hez 

svohodné Polsky nehude svohodných Čech a Slovenska, bez svohodných Čech a 

Slovenska nehude svobodné Polsky. Tato vzájemnost a paralelism politického 

vývoje dala by se sledovat celou historií obou států." Ministr Beneš prohlásil 

v zahraničním výhoru 2. duhna 1925: "Chceme žíti vždy s Polskem v dohré shodě 

a v sousedském přátelství. K existenci své potřehujeme existence Polsky jako ona 

potřebuje existenci naši. Zisk ohou národů bude tu stejný." Vedeni těmito zá

sadami, usilovali jsme o smírné vyřešení pohraničních sporů a přinesli jsme dohre 

shodě s Polskem velikou ohěť při rozdělení Těšínska v r. 1920. Smírně se vyřídil 

Vl'. 1924 i spor o Javorinu, který zdržoval ratifikaci politické smlouvy, ujednané 

již v r. 1921 o vzájemném respektování územní celistvosti a o urovnávání sporů 

arbitrážním :řízením. Konečně však se přece podařilo 23. dubna 1925 podepsati 

při Benešově návštěvě ve Varšavě likvidační smlouvu o vyřízení otá~ek, souvi

sejících s rozdělením Těšínska, dále smlouvu arhitrážní a obchodní. Tehdy a v le

tech následujících byl poměr československo-polský velmi dobrý a přátelský. Váž

ně se však zkalil od ledna r. 1934, kdy (- téhož měsíce byla uzavřena úmluva 

polsko-německá -) polská vláda podnítila velikou kampaň, která značně zne

klidnila těšínské pohran,ičí a vedla k napětí mezi ohěma státy. Z Varšavy se zá

rov:eň zdůrazněně manifestovaly sympatie s revisionistickým Maďarskem. A.ni 

v této dohě se naše zahraniční politika neodvrátila od svého zásadního přání 

po přátelském sousedství, nabídnuvši Polsku pakt o věčném přátelství, který by 

umožnil demilitarisaci společných hranic, a navrhujíc řešit ve smyslu smlouvy 

z r. 1925 před smírčí nebo rozhodčí komisí spor uměle vyvolaný. Dosavadní zku

šenost ukazuje, že náš poměr k Polsku může být dohrý, že však dlužno se připra

vit i na to, že se hudou dostavovat údobí jistých napětí. Přejíce si upřímně a hez 

výhrad nejlepšího přátelství s Polskem, nemůžeme je vykupovat ani ztrátou 

kterékoli části svého území (ať na Těšínsku neb v Podkarpatské Rusi), ani oslahe

ním Malé dohody neh své spolupráce s Francií a Ruskem. Uznáváme nároky 

Polska, spějící k velmocenskému uplatnění,' ale nemůžeme přirozeně v ničem za

dat svému mezinárodnímu postavení a vlivu, který přísluší Československu, 
"klíči" k Podunají. 
Na východě republika sousedí s Rumunskem. S ním nás spojuje nejtěsnější spOu 

jenectví, které vzešlo ze společné snahy po zajištění mírového pořádku v Podunají 

a po zvýšení bezpečnosti. 
2. Bezpečnostní komponenta československé zahraniční politiky spočívá jednak 

v jejím mírovém úsilí, které jsme právě stručně vylíčili, jednak v soustavě smluv, 

uzavřených s přátelskými státy. 

Jsou to především smlouvy ujednané v r. 1920 a 1921 s Jugoslavií a Rumun

skem. V potomních letech byly tyto smlouvy prodlužovány a prohlubovány, až 
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16. března r. 1933 byl v Ženevě podepsán Organisační pakt Malé dohody, zřizující 
Stálou radu Malé dohody, skládající se z jejích tří zahraničních ministrů, stálý 

sekretariát a hospodářskou radu. Malá dohoda byla utvořena původně k obraně 

nového řádu středoevropského, ohrožovaného maďarským revisionismem. Ale 

hned na-počátku byla myšlena jako první krok k mírové rekonstrukci a reorga

nisaci podunajské oblasti. Ministr Beneš opětovně vykládal, že "její úkol a smysl 

je v podstatě mírový, umirňující, sjednocující, pacifikující." Patnáctiletou sou

stavnou spoluprací dospěly Československo, Jugoslavie a Rumunsko k tak in

timní vzájemnosti, že zájmy jednoho pokládají se dvěma druhými za společné a 

že mohly vytvořit "mezinárodní společenství" zvláštního druhu, které zharmo

nisovalo zahraniční politiky svých států, takže jednotně vystupuje na všech mezi

národních forech, zejména v Ženevě, ve všech důležitých evropských otázkách. 

Malá dohoda zabránila rozvratu Střední Evropy a Balkánu (kde postupuje spo

lečně s Balkánskou dohodou, založenou 9. února 1'.1934) a chrání tyto oblasti před 

tím, aby se staly kořistí imperialistických choutek velmocí. Nespokojuje se však 

jen touto činností obrannou, nýbrž snaží se vytvářet příznivé podmínky pro sou

žití menších národů, obývajících Podunají a Balkán. Podporovala účinně pokusy 

k tomu směřující a sama razí cestu vlastním příkladem, usilujíc o těsnější součin

nost hospodářskou, tvořenou záměrně tak, aby se jí mohly účastnit i ostatní 

podunajské a balkánské země. Malodohodové společenství je pevným základem 

naší zahraniční politiky a zároveň jedním z podstatných prvků naší mezinárodní 

bezpečnosti. 

Podobně pevné, spolehlivé a účinné je naše spojenectví s Francií. Tento náš mezi

národní vztah byl trvale určen nezapomenutelnou a věčně symbolickou skuteč

ností, že Francie byla první velmocí, která za války podporovala naši revoluci 

a která i formálními závazky uznala naše práva ještě před mírovou konferencí. 

Přátelství a spojenectví s Francií, které je doslova tradiční, opírajíc se o trvalé 

naše tíhnutí k západu, je smluvně zaručeno zejména v spojenecké smlouvě z 25. 

ledna r. 1924 a v garanční smlouvě z 15. října 1'.1925, ujednané v Locarnu, vneroz

lučné souvislosti s ostatními úmluvami, tam podepsanými. Francie nám od vzniku 

republiky účinně pomáhala, a je jisto, že na její přátelství můžeme vždy a za 

všech okolností spoléhat, stejně jako je si Francie jista naší věrností, která ničím 

nemůže být otřesena, ani zviklána. Svazek francouzsko-československý je proto 

tak bezpečný, že vyhovuje společným zájmům obou států, jsa založen na plné 

vzájemnosti. Velmocenské postavení Francie v Evropě bylo by podlomeno, kdyby 

se Československo stalo kořistí pangermanismu (spolu s Československem padly 

by do německého vasalství i ostatní podunajské země). Na druhé strane Českoslo
vensko by neodolaló pangermánskému náporu, kdyby nemohlo počítat s fran

couzskou pomocí. Ministr Beneš řekl ve svém parlamentním výkladě z 1. března 
1933: "Malá dohoda vytvořila svou,novou organisaci, která sice počítá na spolu-

práci svých přátel, která však musí spoléhat především na svou vlastní sílu a chce 

Francii stejně tolik dáti, kolik od ní přijímá. Taková přátelství a spojenectví jsou 

nejúčinnější a jedině trvalá." Zájmové společenství mezi Francií a Českosloven
skem je tak jasné, že ani jeden, ani druhý stát nemůže než důsledně pokračovat 

v spojenecké politice, prováděné od světové války, chce-li udržet své mezinárodní 

postavení, které zaujímá. 

Naše bezpečnostní soustava, založená na přímých přátelských smlouvách, byla 

dovršena v letech 1934 a 1935, kdy se konečně podařilo navázat přátelský po

mel' se Sovětským svazem. Naše zahraniční politika se spravovala zásadním sta

noviskem, že "k zajištění naší definitivní posice v Evropě je nám Rusko nezbyt

no". S čím se z různých důvodů dlouho otálelo, bylo rychle provedeno po norma

lisaci československo-sovětských styků z 9. června r. 1934: vzájemný vztah vyvíjel 

se tak přátelsky, že 16. května r.1935 byla podepsána smlouva o vzájemné pomoci, 

kterou si oba státy slibují, hude-li některý z nich napaden a poskytne-li mu po

moc Francie. Tímto paktem byla podstatně zvýšena naše mezinárodní bezpeč

nost a zároveň byl položen základ k tomu, aby se náš poměr k Rusku vyvíjel po

dobně, k čemu již dávno dospěl náš vztah k Francii. Při své návštěvě v Moskvě 

ministr Beneš prohlásil 8. června r.1935: Ve vzájemném poměru Sovětského svazu 

a Československa jsou "dva podstatné předpoklady, l které mají význam pro 

evropskou politiku, totiž: za prvé, že mezi našimi státy není žádných rozporů, 

a že společné zájmy naší vzájemné politiky jsou skutečně krajně blízké, a za 

druhé, naše státy skutečně a naprosto jsou prodchnuty snahou o upřímnou politiku 

míru, míru pravého, trvalého, evropského i světového." Sovětský svaz, vstoupiv 

do plné mezinárodní aktivity, musí mít ovšem zájem také na Podunají a na Bal

kánu. Nemůže si přát, aby tuto oblast ovládlo Německo, nechce-li ohrozit své 

postavení. Protože má kladný poměr k menším národům, přeje jejich nezávislosti, 

budou se příznivě rozvíjet jeho styky s národy podunajskými, při čemž právem 

možno očekávat, že jako bude odporovat rozvratným tendencím revisionistickým, 

stejně bude podporovat snahy o jejich pokojné soužití. Mohouce se opírat vedle 

Francie také o Sovětské Rusko, posílili jsme nejen svou bezpečnost, nýbrž roz

množili jsme také možnosti svého mezinárodního vlivu. 

Smlouvou se Sovětským svazem byla zatím dovršena naše bezpečnostní soustava. 

Dosáhli jsme maxima bezpečnostních záruk, dosažitelných za dané mezinárodní 

situace, majíce přátele a spojence v Jugoslavii, Rumunsku, Francii a Sovětském 
svazu. 

K bezpečnostním svým podmínkám můžeme právem připočísti i naše trvalé přá

telství s Velkou Britanií. Tato velmoc nemá ovšem bezprostředních zájmů v naší 

oblasti a odepírala proto převzít smluvní záruky za poměry ve východní Evropě. 

Nemůže však býti zcela bez účasti jednak jako člen Společnosti národů, jednak 

jako velmoc, které musí záležet na nllru v Evropě. Ve skutečnosti zabývá se i věc-
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mi středoevropskými, kdykoli se dostávají na mezinárodní pořad. Stačí připo

menout její několikeré ujištění, že má zájem na udržení rakouské nezávislosti. 

Jsouc nucena k spolupráci s Francií, Velká Britanie nemůže sedesinteresovat na 

problémech, interesujících Francii v Podunají. Za konfliktu italsko-habešského, 

na podzim r. 1935, Anglie se přiznala k zásadě kolektivní organisace míru a k po

vinnosti plnit ženevské závazky; tento její postup bude. mít jisté důsledky i v její 

politice evropské. Naše zahraniční politika hlásala vždy potřebu těsné spolupráce 

francouzsko-britské a spatřujíc v ní jednu z podstatných záruk světového míru, 

snažila se působit v tomto směru. Právě se zřetelem na vliv a postavení Veliké 

Britanie je také zřejmo, jak neocenitelný význam má pro nás Společnost národů, 

která nejlépe připoutává britskou říši ke starostem evropské pevniny. 

Jsouce si vědomi, jak důležité poslání má ItaHe speciálně ve středoevropské ohlas

ti, k jejíž radikální přeměně podstatně přispěla svým vítězstvím za války, přáli 

jsme si, aby .se náš poměr k ní vyvíjel k prohlubujícímu se přátelství. V únoru 

r. 1921 byly vyměněny noty o shodě názorů a cílů zahraniční politiky italské a 

československé a ujednána opatření proti habsburské restauraci. A 26. května 

r. 1924 byl podepsán v Římě pakt o srdečné spolupráci. Ale vzájemný poměr se 

nevyvíjel tak, jak bylo naším přáním. Rušen byl trvalým napětím Italie s Jugo

slavií, s kterou jsme svázáni nezničitelným spojenectvím, a později také podpo

rou, kterou Italie poskytovala revisionistické politice Maďarska, s nímž v r. 1927 

uzavřela zvláštní přátelský pakt. Přes to, když se v r. 1931 stal pokus o celní 

unii německo-rakouskou, Italie postupovala v plné shodě s Československem na 

zajištění rakouské nezávislostÍ. Brzo však vzájemný poměr se opět zhoršil, když 

v r. 1933 Italie podala návrh na direktorium čtyř velmocí, -který podlamoval 

Společnost národů a otevíral dveře revisionismu. Malá dohoda rázně se proti plá

nu postavila a v součinnosti s Francií přičinila se o jeho důkladnou změnu. Po ví

tězství německého národního socialismu, který počal usilovat o Rakousko, napětí 

mezi Italií a Malou dohodou polevilo a připravovalo se sblížení na základě chysta

ného dunajského paktu; tento vývoj byl zadržen komplikacemi, které vznikly 

z italské výpravy proti Habeši. Nepřestáváme věřit, že mezi Italií, jejíž zájmy v Po

dunají jsou nesporné, a Malou dohodou je možno sblížení a spolupráce, neboť 

Italie má stejný zájem jako Malá dohoda na odvrácení anšlusu a na mírové re

konstrukci Podunají, která by se právě za italské součinnosti mohla rychle při

b1ížit k svému uskutečnění. To, co Italil a Malou dohodu může sdružovat, má 

nepochybnou převahu nad tím, v čem se jejich zájmy nekryjí nebo neshodují. 

Je zřejmo, že taková spolupráce by velmi přispěla k naší bezpečnosti. 

K jejímu zajištění sloužily i různé arbitrážní neb smírčí dohody, které Českoslo
vensko uzavřelo se svými sousedy a s jinými státy. Touž pohnutkou hyla do 

veliké míry vedena i naše činnost ve Společnosti národů a v evropské politice 

vůbec. Od r. 1934 i ve Veliké Britanii a v Sovětském svazu 8e uznával význam 
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zásady o kolektivní organisaci bezpečnosti. "Nedělitelný mír" sestal dne. 

Československá politika hlásala tyto zásady od prvních let poválečných. V září 
l'. 1923 ministr Beneš hyl zpravodajem odzbrojovací komise Společnosti národů 

o návrhu na evropský garanční pakt (z těchto prací vzešel Protokol ženevský 

z r. 1924). Československá vláda vyslovila s návrhem souhlas v notě ze srpna 

1'.1924; doporučovala v ní, aby při rozhodování Rady Společnosti národů o otázce, 

kdo je útočníkem, nehylo potřehí usnesení jednomyslného, nýbrž aby postačila 

většina hlasů, dále aby byla uznána povinná arbitráž a aby se užilo regionálních 

smluv jako účinného prostředku k upevnění bezpečnosti. Regionální smlouvy, 

jako na příklad smlouvy států malodohodových, byly vykládány tak, že nejsou 

v souladu se ženevským paktem a že vedou k tvoření nepřátelských bloků. N a

mítali jsme, že jsou-li regionální smlouvy pojaty přesně ve smyslu Společnosti 

národů tak jako smlouvy malodohodové, pomáhají Společnosti národů, jsouce 

jen konkretní aplikací jejich ustanovení a že mohou být základem, na němž se 

postupně dospěje k obecnému garančnímu paktu evropskému neh i světovému. 

Také toto stanovisko se časem prosazovalo a bylo uznáváno. Vřadili jsme zá

měrně svou bezpečnostní soustavu do Společnosti národů tak, aby nebyla v roz

poru, nýbrž v souhlase s obecnými zájmy evropskými. Spatřujeme v ní nejen zá

ruky své vlastní bezpečnosti, nýbrž i základy, na nichž se může budovat evropské 

společenství. 

3. Je patrno, jak se bezpečnostní komponenta československé zahraniční politiky 

spojuje a doplňuje s komponentou mírovou. Jsou harmonisovány komponentou 

evropskou. V ní se projevuje výrazný a příznačný sklon československého národa 

k aktivní účasti v evropském dění. Pozorujeme jej od počátku svých dějin. Do

konce již za svatého Václava a svatého Vojtěcha byly zřetelné známky úsilí vřa

dit se do evropské obce a přispívat vlastním vkladem do její společné kultury. 

Tehdy se také již definitivně rozhodlo o našem příslušenství do ohlasti kultury 

západoevropské. K Západu tíhli jsme pak stále uvědoměleji a od XIV. století sna-

jsme se mít vedle styků s Německem, které hylo hlavním prostředníkem kul

turních hodnot latinské civilisace, také přímé styky s Francií a Anglií, když už 

předtím byly dosti čilé vztahy s ItaliL Doba lucemburská a husitská vyznačovala 

se přímou výměnou duchovních statků se Západem. Tím jsme se značně odlišili 

od ostatních národů slovanských, ačkoli ani ve středověku nechyběly styky s vý,:" 

chodem a tradice slovanská, založená Cyrilem a Metodějem, nikdy zcela neza

nikla. Ale rozhodným příklonem ke kultuře latinské osvojili jsme si všechny její 

podstatné vymoženosti a dostatečně jsme se vyzbrojili, abychom mohli uchovat 

svou národní existenci a abychom se stáli spolurozhodujícími činiteli v Evropě. 

Zesílili jsme poměrně za krátkou dobu tak, že jsme vytvořili veliký stát povahy 

velmocenské - Čechy hyly ve XIII. a XIV. století nejsilnějším státem středoev
ropským politicky i kulturně. Toto rozpětí vyvrcholilo pak za husitské revoluce, 
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kdy jsme předstihli evropský vývoj vůbec a svou reformací zahájili veliký histo

rický proces, který přes renesanci a reformaci vedl k revolucím anglické, fran

couzské a konečně ruské, směřuje stále k dokonalejší svobodě. Král Jiří podal 

svůj mírový návrh, který právem patří do historie snah, jež konečně vyvrcholily 

ve Společnosti národů. Máme slavnou a velikou historii, která je pramenem na

šeho oprávněného sebevědomí a stálým podnětem k napínání všech tvůrčích ener

gií: byli jsme ve středověku aktivním činitelem evropským, rozlévajícím své úsilí 

za hranice vlastního státu, a sotva jsme svůj stát obnovili, zahájili jsme, puzeni 

svou tradicí, aktivní evropskou politiku. Jeto jediná politika, důstojná našeho 

národa, politika, kterou jedině může plnit svou úlohu, jež mu přísluší, a zároveň 

politika, poskytující nejvyšší míru bezpečnosti. Masaryk neustále nás nabádal 

k "politice evropské a světové". 

Nepochybně je zvláštním naším posláním, abychom se snažili o reorganisaci střed

ní Evropy. I v tom budeme do značné míry pokračovat po cestách, po nichž šli 

už naši Přemyslovci. Utvoření národních států v r. 1918 bylo historickou nezbyt

ností: bylo uskutečněním národnostního principu, který si razil nezadržitelně 

cestu k vítězství. Ale tím byly dány jen spolehlivější a lepší základy k životu 

v oblasti středoevropské. Po neodvratné diferenciaci musí se dospět k nové inte

graci. Ministr Beneš prohlašoval již 7. listopadu r. 1919 v parlamentě: "Hned po 

ratifikaci míru budeme nuceni, berouce v úvahu mezinárodní situaci, dáti se do 

práce o reorganisaci poměrů kolem sebe a u nás a vytvořit novou konstelaci ve 

střední Evropě s docela určitým plánem ... Provedeme-li ji sami, bude to jednak 

v cizině náležitě oceněno, jednak to učiníme podle svých přání a zájmů; budeme-li 

k tomu přinuceni, stane se to do značné míry proti nám a našim zájmům." Vy

vinuli jsme pak své konstruktivní úsilí budováním Malé dohody, která byla po

jata tak, aby jednak bránila nový stav, vytvořený mírovými smlouvami, jednak 

aby na jeho základě směřovala k podunajské rekonstrukci. Je nezadatelným na

ším heslem: Podunají podunajským národům, jako Balkán balkánským náro

dům. Vzpíráme se tomu, aby menší národové této oblasti byly objektem mezi

národní politiky velmocí. Jsou tak zralí a vyspělí, aby byli samostatnými rozhod ... 

čími o vlastním osudu a aby se účastnili jako rovnoprávné subjekty mezinárod

ního dění. K rozličným plánům, které byly v poválečné době s různých stran po

dány k řešení středoevropského problému, zaujali jsme vždy zcela určité stano

visko. Odmítáme rozhodně pangermánskou Mitteleuropu, jsme proti italské he

gemonii, odmítáme anšlus, zavrhujeme habsburskou restauraci, bojujeme proti 

maďarskému revisionismu, upozorňujeme na nebezpečenství, které by vzniklo 

z užší unie rakousko-maďarské, zvláště kdyby byla postavena pod protektorát 

některé velmoci, nepřejeme si, aby kterákoli velmoc hyla přímým členem užší 

součinnosti podunajské, i když uznáváme zvláštní zájmy zejména Německa a 

Italie, a konečně pokládáme i koncepci federalistickou za nemožnou. Náš posi-

tivní plán spočívá v uskutečňování pružné soustavy úzké součinnosti hospodář

ské a přátelských vztahů mezi rovnoprávnými národy podunajskými, jejichž na

prostá nezávislost hyla hy všemi velmocemi respektována a zaručena. 

V tomto svém úsilí byli jsme z velmocí dosud podporováni Francií. Můžeme dou

fati, že podohné podpory získáme i se strany Sovětského svazu. Součinnost s Rus

kem je v naší historii vlastně bez hlubší politické tradice. Ve středověku jí vůhec 

nehylo. Od doby národního ohrozenÍ kladli jsme veliké naděje do mocného Ruska, 

spojujíce je s romanticky zharvenou koncepcí slovanské vzájemnosti. Čerpali jsme 

odtud mnoho posílení ve svých zápasech. Ruská revoluce svým heslem o sehe

určení národů podstatně přispěla k rozkladu Rakousko- Uherska a tím nám znač

ně prospěla. Ale skutečná politická spolupráce nastává teprve nyní. Jsou všechny 

předpoklaďy, ahy se vyvinula v trvalé přátelství. Naznačili jsme již, v čem spo

čívá společenstvÍ reálných zájmů mezi oběma státy. Není pochybnosti, že i spříz

něnost slovanská hude přispívat k utužení vzájemných vztahů, i když prakticky 

slovanství může se uskutečňovat jen v ohlasti kulturní. Panslavismus odmítá roz

hodně Sovětský svaz, a stejně rozhodně jej zavrhujeme i my. Je to fantastický 

plán, který se nedá uskutečnit, ale jehož pěstění hy vyvolávalo nedůvěru a od

por u ostatních evropských národů, i u těch, kteří jsou našimi přáteli. Politika 

slovanských států má počítat s jazykovou příhuzností slovanských národů, ale 

musí hýt vedena životními, reálnými zájmy. Protože s nimi je v souladu shližo

vání mezi J ugoslavií a Bulharskem, přispíváme k němu podle svých sil a možnos

tí, a to tím spíše, že s Bulharskem nás pojí dávná spolupráce a že shližovánÍ 

jugoslavsko-hulharské je ve směru historického procesu, který vede k sjednoco

vání jižních Slovanů. Pokud je možná slovanská politika mezi slovanskými státy, 

lze ji provádět jen v rámci ohecné politiky evropské a jen na základě Společnosti 

národů. Ale i kdyhy vůbec nehylo slovanské myšlenky, která v mnohém může 

usnadňovat úkoly naší zahraniční politiky, užívá-li se rozumně a reálně, musili 

hychom usilovat o přátelský poměr se sovětskou velmocí. Doplňujíce novou spolu

prací se Sovětským svazem dávnou spolupráci s Francií, upevňujeme své mezi

národní postavení, rozšiřujeme svůj vliv, s větší nadějí na úspěch můžeme zvy

šovat své úsilí o rekonstrukci Podunají, která je jednou z nejdůležitějších podmí

nek rekonstrukce celé Evropy. 

Ideál evropského společenství neztrácí naše zahraniční politika s mysli. I když se 

mu staví v cestu překážky ohromné, není neuskutečnitelný. Naopak je reálnou 

politickou potřehou. Masaryk jednou řekl, kdyby mu hylo pětatřicet let, že by 

soustředil všechny své síly k tomu, ahy pomáhal k uskutečnění sjednocené Evro

py. To ovšem není možno na jiné ideové a politické základně, než jakou předsta

vuje ženevská demokratická instituce. Společnost národů byla hy nemožná, kdyhy 

nespočívala na demokratických zásadách, uznávajících svobodu a rovnopráv

nost všech národů, velikých i malých. Vyjadřuje uplatnění humanitní demokra-
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cie v mezinárodním životě. Také sjednocení Evropy je představitelné jen na zá~ 

kladech demokratických. Československo provádí důsledně demokratickou poli

tiku vnitřní i zahraniční. Jsme demokraty z přesvědčení i z vlastního zájmu. Ne

můžeme nevyznávat zásady mezinárodní rovnoprávnosti, míru a spravedlnosti. 

Ostatně, -řídíce se těmito demokratickými principy i v zahraniční politice, můžeme 

pro ni získat souhlas také svých národnostních menšin, kterých nemůžeme ne

dbat ani ve svém rozhodování zahraničně politickém. Zůstane nezměnitelným od

kazem, co Masaryk vyjádřil ve Světové revoluci: "Jak budeme usilovat o demo

kracii v politice zahraničí, tak bude i v politice vnitřní demokracie naším progra

mem: obnovili jsme svůj stát ve jménu demokratické svobody - udržíme jeho 

svobodu jen svobodou a svobodou vždy dokonalejší." 

Díky své dosavadní zahraniční politice dosáhli jsme vlivného postavení meZi

národního. Není ovšem snadné. I když máme maximum dosažitelných meZI

národních záruk bezpečnosti, nepřestáváme být ohroženi. Bylo by proto možné 
\ 

položit otázku, zda by nebyla prospěšnější jiná zahraničně politická orientace, 

která hy nám zajistila bezpečnost ještě větší, konkretně řečeno, zda by nebylo 

výhodnější dohodnout se s Německem a zanechat Společnosti národů i našich 

spojenců. 

Zajisté, taková politika, ke které nás přemlouvají mnozí němečtí geopolitiko= 

vé, ukazujíce na organickou souvislost Německa s Podunajím, byla by možná, 

kdybychom se smířili s tím, že se staneme německými vasaly. Chceme-li si 

však zachovat svou národní a státní nezávislost, chceme-li být vlastními pány 

svých osudů a spolurozhodčími o osudech evropských, chceme-li být rovnopráv

nými subjekty a nikoli objekty cizí vůle, chceme-li žít opravdu svobodně, nechce

me-li upadnout do nového područí a nového otročení, nemůže být naše zahra

niční politika jiná, než jakou založili Masaryk a Beneš ve shodě s naší národní 

tradicí. 

Masaryk napsal ve Světové revoluci: "Při všem optimismu si nebudeme zakrývat 

obtíže, dané naším postavením v Evropě a historií. Zdá se mi, že si mnozí z nás 

ty obtíže uvědomují teprve teď plněji, když máme svůj stát; de facto tu není nic 

nového, a musili jsme být na ně připraveni. .. Můžeme se posilovat poznáním, 

že jsme se proti náporu svých výbojných sousedů udrželi; to je argument 

silný. 

-Smíme se potěšovat tím, že jsme v osudném okamžiku našli spojence a ochránce, 

a že jsme v té těžké posíci ztracenou samostatnost dovedli obnovit. Ovšem to, 

že jsme dříve, za světové situace v podstatě podobné, svou samostatnost ztratili, 

stejně jako naši slovanští sousedé Poláci, nutí nás zvyšovat politickou obezřet

nost a prozíravost ... Musíme stále usilovat o zvýšení naší vnitřní síly, jak nám 
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to formuloval Havlíček - pak si můžeme říci s klidem: nedali jsme se a nedáme 

Ok Okd " se II omu a nI yo 
Naše mezinárodní postavení je podmíněno polohou zeměpisnou, ale především 

závisí na tom, jaká bude naše politika vnitřní i zahraniční. 
HUBERT RIPKA 

LITERATURA: T. G. Masaryk": Nová Evropa"; "Světová revoluce." - Eduard Beneš: "Světová válka a 
naše revoluce"; "Prohlémy nové Evrópy a zahraniční politika českoslove)lská"; "Projevy a snahy r.1917-24"; 
"Boj o mír a hezpečnost státu"; "Československá zahraniční politika v projevech ministra Ed. Beneše 1924-33". 
_ .,Deset let zahraniční politiky" (v díle "Deset let Československé r~puhliky" 1928). - Kamil Krofta: 
"Eo Beneš a československá zahraniční politika". - M. H. Zimmermann: "Společnost národů". 
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Naše postavení v evropské a světové 
kultuře: 

Naše kulturní tradice je ve své více než tisícileté kontinuitě jistě úctyhodná, ale 

její nosnost pro naši dobu je značně zeslabena několikerými zvraty, které v ní způ

sobila dramatická historie národa. Přechod našeho ranného křesť anstvÍ od Byzance 

k Římu se obešel, jak se zdá, bez kulturních otřesů a trvání i význam byzantských 

dozvuků II nás se dnes hodnotí mnohem výše než dříve. Zato husitství si vykoupilo 

svou průbojnou sílu popřením a potlačením všeho, co bylo v kultuře našeho vrchol

ného středověku skvělé a umělecky krásné, a dalo se na pochod za novými ideály 

krajem kulturně zpustošeným a zchudlým. V demokratickém zápalu a mravním 

rozhořčení zavrhlo plody zjemnělé panské kultury mnohem radikálněji, než o pět set 

let později komunistická revoluce ruská a nenechalo naší kultuře renesanční nic, 

oč by se byla mohla opřít v tvoření uměleckém, zejména básnickém. Význam toho 

ochuzení zřetelně lze změřit podílem, který v bohatství a kráse díla Shakespearova 

měla domácí tradice dvorské poesie středověké, jdoucí od anglických současníků 

naší doby Karlovy. Když na počátku století sedmnáctého vyspělý český humanis

mus a rozhojněné kulturní styky s evropským západem slibovaly nový rozkvět ná

rodní kultury, přišel místo něho nový kulturní zvrat. Národu bylo násilně vzato, 

čím kulturně žilo téměř devadesát procent jeho příslušníků, a ti, kdo se s tím nedo

vedli smířit, byli ze země vyhnáni. Naše kraje znovu kulturně zchudly a zpustly. 

Ukazuje se sice dnes, že doba barokní nebyla u nás, jak se tvrdívá, dobou naprosté

ho temna ani v literatuře, ale passivum doby pobělohorské v naší kulturní bilanci se 

tím zmenšuje jen o poznání. O tom, co mohla naše národní kultura za normálních 

poměrů v té době vydat v oblasti literární a myšlenkové, poučuje bolestné srovnání 

se šťastnějšími zeměmi zapadními. O to všechno jsme přišli. Barokní bohatství VÝR 
tvarné, pramenící z okázalosti hierarchie a šlechty, nemohlo vyvážit myšlenkovou 

zaostalost a literární chudobu, neboť se nedotýkalo kořenů národního vědomí a ne

stačilo je uchránit před germanisačním porušováním. Stav národa na počátku 

XVIII. století se zřetelně obráží v tom, že vzdělaná anglická šlechtična, která na 

podzim roku 1716 projížděla Čechami napfič, je v dopise, poslaném z Prahy domů, 
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nazývá nejubožejší částí Německa, kterou zná, a o Praze mluví jako o velkém, ale 

řídce obydleném provinciálním městě, které se k Vídni má asi tak, jako k Londýnu 

Exeter. A ještě nebyl konec přeryvů v naší národní kultuře. I naše národní obro

zení bylo do jisté míry kulturním zvratem, neboť nenavazovalo ani v jazyku ani 

v literatuře, a -jdeme-li dál- ani v pojetí české minulosti na dobu barokní, nýbrž 

na dobu před Bílou horou. Byl v tom jistě ozvuk revolučního j osen.nismu, jenž se s ne

chutí díval na dobu, kterou se snažil překonat svými reformami, ale Palacký 

a Havlíček ukazují, že v tom byl i počátek odporu poraženého a pokořeného národa 

proti mocnostem, které na Bílé hoře nad ním zvítězily. V krvavých letech světové 

války se tento odpor vzepj al k rozhodnému činu a státní samostatností bylo dovršeno 

dílo národního osvobození. Nový dramatický obrat v historii národa nebyl tentokrát, 

bohudík, provázen kulturní revolucí a linie naší kulturní tradice se světovou 

válkou a jejími následky nezbortila. Živá a nepřerušená kulturní tradice, o níž se 

dnes můžeme opírat, se tedy omezuje na krátký úsek půldruhého sta let. Co bylo 

před tím, z našich dějin ovšem nezmizelo, ale historismus, který se u nás s takovou 

oblibou pěstuje na úkor přítomnosti, nás nesmí zlákat k domněnce, že jde o články 

naší živé tradice národní. Jsou v naší staré historii fakta, jejichž povzbudivost nebo 

varovnost nám všem j de k srdci, j sou v ní především momenty, které záměrným 

zdůrazňováním mohou uchvátit tu neb onu složku národa, ale naši dávní myslitelé 

,hovoří k nám přes hranice věků jen velmi zřídka, jako pedagog Komenský, řečí 

jasnou a obecně srozumitelnou; a plná, všenárodní a živá kulturní tradice jako ne

přetržité pásmo kolektivního úsilí o kulturní život v dnešním rozsahu a smyslu se 

pro nás počíná teprve národním obrozením. Teprve tehdy se bojem o vlastní exis

tenci srazil národ, po staletí osudově rozdvojený, zase v jeden šik a vytvořil jed

notné kolektivum, které není bez ideových rozporů, ale které se ve jménu vyšší 

jednoty chrání toho, aby jako v dobách minulých část povstala proti části v krva

vém boji. To je základní poznatek, o který se musíme opírat, chceme-lise střízlivou 

pravdivostí stanovit naši kulturní situaci a narýsovat na evropském pozadí náš 

kulturní program. Je jím vymezen materiál, z jehož rozboru a kritiky vyplynou 

pro charakteristiku i etiku naší kulturní tradice poznatky další. 

Předem jest se zastaviti u věci, která těsně souvisí s pozdním počátkem naší novo

věké kulturní tradice. O kulturním životě evropských národů, ba o jejich životě 

v-ůbec, rozhoduje podnes to, jak se vyrovnaly s onou podivnou dobou na konci 

XVIII. a na počátku XIX. století, v níž se z odporu k rozumovosti doby předešlé 

rozbujela fantasie nekontrolovaná skutečností, a citovost neukázněná rozumem. 

Nemůže být sporu o tom, že romantismus obrodil básnictví a zjemnil citovou šká

lu. Jistě má i jiné speciální zásluhy, ale to, oč jde především, je jeho význam pro 

zdravý vývoj národů. Přihlédneme-li k tomu, spatříme mezi evropskými státy dů-
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ležité a poučné rozdíly. Ve Francii a v Anglii, jejichž kultura byla bohatě rozvitá již 

dávno předtím, byl romantis~us pouhou episodou, která obohatila kulturní tradici, 

ale nerozrušila její staré základy. Další vývoj těchto zemí byl romantickým myšle

ním a cítěním nanejvýš načas zabarvován, ale nikdy v podstatě a trvale určován. 

Proto se p-řes občasné omyly a nezdary vyznačoval stálým, klidným vzestupem. 

Jinak tomu bylo a je v Německu. Tam se nová kulturní tradice v podstatě vytvo

řila teprve v polovici osmnáctého století a byla už ve svých počátcích prostoupena 

prvky blízkými romantismu. Když pak romantismus opravdu přišel, pronikl celé 

Německo až do morku kostí. Typ myšlení a cítění jím vytvořený se stal oficiálním 

německým myšlením a cítěním, jeho nekontrolovanost ohrožuje od té doby souse

dy Německa i Německo samo. Katastrofální dobrodružství, kterými v posledním 

čtvrtstoletí německý národ sám opět a opět ničí výsledky své pilné a důmyslné 
práce, j sou ovoce, které vyrostlo na tomto neblahém stromě mámení. Naše nová 

kulturní tradice je ještě mladší než novodobá kulturní tradice německá a romantis

mus byl ovšem jedním z jejích prvních a důležitých článků. Snad bez romantické 

víry a romantického nadšení by se nebylo ani podařilo překonat smrtelné mrákoty 

národa, neboby se je nebylo alespoň podařilo překonat tak brzy. České básnictví 

by bylo jistě bez živé vody romantismu mnohem déle čekalo na hudbu veršů Má

chových. Ale to nic nemění na skutečnosti, že převaha romantického myšlení a ro

mantického cítění v naší kulturní tradici by v budoucnosti znamenala pro náš 

národ, stejně j v Německu, nebezpečnou hru s ohněm. Jestliže nám nebylo 

dáno, aby romantismus byl u nás jako v Anglii a ve Francii ihned na počátku od

kázán tlakem staré tradice kulturní do svých mezí, musíme houževnatě usilovat 

o to, aby se to stalo postupem vývojovým. Auspicie jsou pro to dobré. Vždyť v Pa

lackém se nám dostalo vůdce hlavou i srdcem vyrovnaného a ukázněného a v Ha

vlíčkovi a v Masarykovi dvou politiků programově protiromantických. Nebylo 

by to bývalo možné, kdyby sám národ nebyl bytostně neromantický. Dosvědčují 
to i první desítiletí naší obnovené samostatnosti, která ukazují, že se pod tlakem 

nové odpovědnosti rychle učíme dbát o to, aby náš úsudek byl dobře opřen o fakta 

a aby jeho střízlivost nebyla kalena citovým zaujetím, ať kladným nebo záporným, 

a že si navykáme nevzpírati se tomu, abychom jej opravili, když se nám dostane 

lepšího poučení. 
Palčivější je problém protiromantického vývoje na Slovensku, které dosud nevy-

dalo vůdců toho typu a toho významu, jakými pro nás byli Palacký, Havlíček a 

Masaryk a v němž stále ještě doznívají ozvuky myšlení a cítění maďarského, které 

je ve svém oficiálním směru do stejné míry nezdravě romantické, jako myšlení a cím 

tění německé. Rozdíl mezi Slovenskem a zeměmi českými j e však jistě i po té stránce 

jen rozdílem ve stupni vývojovém. Bude-li se myšlenková kultura česká vyvíjet 

zdravě ve směru prothomantickém, nezůstane za ní pozadu jistě ani myšlení slo-
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venské. Národní osudy, které zavinily poměrně pozdní počátek české novověké kul

turnítradice a vedly k tomu, že v ní vynikly romantické složky, určily také sociální 

strukturu vrstvy, která je její tvořivou nositelkou. Nemůže být sporu o tom, že 

kulturní tradici tvoří všude vrstvy vzdělané, které nabyly vzdělání právě tím, že si 

osvojily výsledky dosavadní kulturní práce a že ohnisky vzdělání jsou u nás dnes 

města,jejichž kulturním ovzduším každý vzdělanec aspoň prochází. Tím ovšem není 

ještě řečeno nic o sociálním složení třídy vzdělané a o jejím poměru k vrstvám lido

vým. Po té stránce lze pozorovat velké rozdíly mezi různými zeměmi. V Anglii 

dlouho směřoval vývoj k tomu, aby se nositelkou kulturní tradice stala zámožná 

část vrstvy střední, která se postupem doby společensky sblížila s nižší šlechtou, 

ale zato se ostře odlišila od vrstev chudších a méně vzdělaných. Toto rozvrstvení, 

které se upevnilo kolem polovice osmnáctého století, je podnes základem anglické 

kultury aj e udržováno zej ména také tím, že vrstvy nižší a vrstvy vyšší nemají spo

lečných škol, nebo jich alespoň téměř nemají. Anglická kulturní tradice tím nabyla 

neobyčejné stability a velké propracovanosti, ale její demokratisace se za to stala 

těžkým problémem. Vysoká její úroveň je nižším vrstvám nesnadno dostupná, ze

j ména, když j sou od vrstev vyšších odděleny těžce překročitelnou společenskou pře

hradou, a vyrovnání těchto rozdílů se jistě jednou neobejde bez bolestných obětí. 

U nás se v nové době pevná soběstačná třída lidí zámožných a vzdělaných nevytvo

řila. Od počátku byla naše novověká kultura vytvářena vzdělanci vzniklými z vrstev 

lidových a od počátku se v ní uplatňoval silný zřetel k lidu, především venkovské

mu, který ve své neporušené českosti se stal hlavní oporou národního obrození. 

I když postupem doby se český živel vzmáhal také v městech, která musela být 

teprve po druhé počešť ována, sociální ráz české vrstvy vzdělanců se nezměnil. 

S rostoucím sociálním probouzením národa nové a nové vrstvy pracovníků se obje

vují v českém kulturním tvoření a protože účast šlechty v národním životě českém 

pominula se vzrůstem českého politického sebevědomí, a měšťanské patricijství 

u nás zaniklo s pádem staročechů, je dnes sociální plynulost v kulturní vrstvě naše

ho národa naprostá. Demokratisaci kultury nestojí po té stránce u nás nic v cestě. 

Problém sám tím ovšem není ještě rozřešen, ba ani objasněn. A přece jej činí nalé

havým jak postupující demokratisace světa, tak i naše speciální situace, neboť ne

jenom jsme národ svým sociálním složením opravdu lidový, nýbrž jsme také národ, 

který stále ještě trpí následky sociálního útisku, prováděného národem jiným, a ta

kovému národu demokratisace vždycky prospívá. 

Demokratisace kultury znamená nikoli nutnost, aby byla kultura stlačena s dosažené 

. výše na úroveň nižší, nýbrž požadavek, aby se bez opuštění vysokých měřítek stala 

přístupnější i těm, jimž se nedostalo výsady dobrého vzdělání, a aby si hleděla zájmu 

celého národního kolektiva. Několik omylů o tom, čeho je v té věci třeba, jsme se 

ještě docela nezbavili. Folklorismus nebyl u nás dosud definitivně odkázán do svých 

mezí a Slovensko tu znamená nové nebezpečí. V umění vyššího stylu už folklor tolik 
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nestraší, neboť kritika hudební, výtvarnická i literární nám dávno ukázala nicot .. 

nost jeho mechanické dekorativnosti, ale jako projev kulturní vyspělosti jsou u nás 

památky lidového umění a lidové obyčeje zhustaještě nesprávně hodnoceny. Barvi

tost lidových tradic uměleckých a zvykových j e jistě příznivým znakem lidové tvo

řivosti a zaslouží si bedlivého studia. Nesmí se však zapomínat, že existence bohaR 

tých lidových tradic je sama o sobě také známkou staleté kulturní stagnace, neboť 

bohaté lidové tradice se mohou vyvinout a udržet j en tam, kde lid je dlouho pone

chán sám sobě a žije isolovaně a beze styku s živým prouděním kulturním. Srovnání 

Evropy východní a západní ukazuje, že bohatost lidových tradic a jejich význam 

v životě národním je všude v převráceném poměru s bohatostí a národním význa

mem vyššího života kulturního. Propagace folkloru znamená buď petrifikaci sta

rých poměrů hospodářských, sociálních a kulturních nebo hrubou nestylovost, 

a toho obojího se musíme varovat. Tam, kde se nám před oči jasně postaví rozpor 

mezi folklorem a nutným pokrokem v životě lidu, se náš rozum ovšem bez váhání 

rozhodne pro pokrok a proti folkloru. Alespoň u nás nikoho ani nenapadlo žádat, 

aby Podkarpatská Rus, folkloristicky tak bohatá, byla jako národopisná reservace 

beze změny uchována. v stavu, v jakém jsme ji dostali, a aby nebylo proto nic pod
nikáno k zlepšení hospodářského, sociálního a kulturního života tamějšího lidu. 

J de jen o to, cabychom zřetelně poznali pravou podstatu folkloru i tam, kde rozpor 
mezi ním a nutným pokrokem nebije tak do očí. Folklorismus je přežitek romantic

ké víry v prapůvodní tvořivost prostého lidu a se skutečnou demokratisací kultury 

nemá nic společného. 
S tou nemá arci nic společného ani ~oderní a revoluční pendant folklorismu, pová

lečná teorie o nové samorostlé kultuře proletářské, která má nahradit kulturu do

savadní, prý měšťáckou. Rostoucí váha třídy dělnické bude naší kultuře jistě klást 

nové a nové úkoly a není nemyslitelné, že se jejím vlivem celá naše kulturní tradice 

jednou podstatně změnÍ. Proti takovému vývoji bylo by těžko co namítat, ale za

tracovat ve jménu dělnictva výsledky dosavadní kulturní práce jedině proto, že 

k nim došlo v jiné společenské vrstvě, je stejná romantická bláhovost, jako kdyby 

někdo nechtěl pro dělníky přijmout pohodlné a hygienické bydlení proto, že potře

ba pohodlí a hygieny se dřív uplatňovala ve vrstvách zámožných. Zkušenosti v So

větském Rusku ostatně ukazují, že ve styku s životní praksí se takové teorie, ne

počítající se skutečností, brzy rozplývají. 

Jestliže však bylo zapotřebí se postavit v zájmu správné demokratisace naší kul· 

tury proti folklorismu a proti teorii o kultuře proletářské jako dvěma falešným 

výkladům tohoto postulátu, bylo by na druhé straně zase nespravedlivé neříci, že 

naše tradiční kultura neplní vždy dostatečnou měrou to, co jí ukládá její funkce 

v národním kolektivu. Platí to především o krásné literatuře. Musí nás zarazit, vi· 
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díme-li, že na příklad anglická literatura je přes svou poutanost k vyšším vrstvám 

i při poválečném rozkolísání v celku méně exklusivní, než moderní literatura česká. 

Angličtí spisovatelé zachycují ve svých dílech zpravidla mnohem více objektivní 

skutečnosti národní i prostě lidské nežli spisovatelé čeští, kteří jen zřídka se dove

dou osvobodit od skutečnosti zcela subjektivní, zabarvené k tomu ještě různými 

odstíny pozdního romantismu. Někdy jde ovšem o zjev, sahající svými kořeny 

hluboko do psychické a sociální určenosti individua, ale velkou většinou běží o pů

sobení nejrozmanitějších vlivů cizích, z nichž jsou naši lidé obyčejně zvláštní při

tažlivostí vábeni zrovna k autorům a dílům nejsubjektivnějším. Ve Francii, která 

jim stále dodává nejvíc vzorů, ukazují takové zjevy na rafinovanost literární kultu

ry příliš vyzrálé. Jejich napodobení u nás svědčí však naopak o tom, že naše lite

rární kultura je ještě málo vyspělá a plná vnitřní nejistoty. Právě proto se v naší 

literatuře zkoušejí s nervosním chvatem nové a nové možnosti formální a nová a 

nová hlediska ideová. Prostředky literárního výrazu se tímt~ neustálým školením 

sice zjemňují a zpružňují, ale literatura sama místo posily a poznání přináší stísně

nost a zmatek. Naši spisovatelé nežijí dost intensivně životem svého lidu. Je-li po
měr mezi literaturou a snahami národního kolektiva (ať v celku nebo jen zčásti) 

zdravý, musí mezi nimi být určitý paralelismus. Užijeme-li tohoto kriteria na 

poměr české literatury k snahám českého národního kolektiva v posledních desítim 

letích, nedojdeme k výsledkům uspokojivým. Více než patnáct let už budujeme za 

svízelných poměrů vnitřních i vnějších svůj stát, a přes omyly a chyby konáme 

tuto radostnou, ale těžkou práci s houževnatostí, a obětavostí, které zasluhují 

uznání. V naší krásné literatuře se však setkáváme jen s nedostatečným odleskem 

těchto velkých zkušeností. Snad je na to ještě příliš brzo, ale zdravá literatura se ne

může v době, kdy se národní kolektivum ztěžka, ale s vírou ve výsledek poctivého 

úsilí propracovává k nové budoucnosti, zabývat tolik halucinacemi a životní nevís 

rou svých tvůrců. Jinde bývá jinak. Půldruhého sta let, v nichž Britové dobývali 

Kanady a jižní Afriky, kolonisovali Australii a přeměňovali Indii z majetku sou

kromé společnosti v korunní kolonii, nebylo jen dobou, kdy ve všech dílech světa 

rostly základy světové říše britské, nýbrž také klasickou dobou anglického romá

nu, který se stavěl k životu s kladným realismem. Za tu celou dobu nebylo v Anglii 

napsáno jediné význačné dílo beletristické, které by hylo na život nazíralo se zá

sadním pesimismem. Kolik bezútěšných žalob na život napsali proti tomu čeští 

b~letristé, v době, kdy se nečekaně stává skutkem nejhoroucnější tužba dlouhé řady 
predchozwh generací. Uvědomíme-li si rozpor mezi českou literární tvorbou a živo

tem českého národního kolektiva, nemůžeme se divit, že naše domácí produkce ro

mán~vá zd~~eka nestačí uspokojit potřeby našeho čtenářstva, a že se sahá k pře
kladum. JeJIch se sice rozmnožuje nakladatelskou spekulací, ale v podstatě 

je způsobován nedostatečností vlastní literatury. Totéž (ovšem v opačném postu a 

pul lze pozorovat i ve vývoji překladové literatury v Anglii, jejíž relativní rozsah 
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se úměrně zmenšoval s postupujícím rozkvětem produkce domácí. Také u nás 

opadne heze vší pochyhy záplava překladů, jakmile literární experimentování pod 

cizí patronancí ·vydatněji ustoupí vytrvalému úsilí otvorhu z vlastních sil a podle 

vlastní tradice. Jistě hy příchod tohoto rozkvětu domácí tvorhy uspíšilo, kdyhy 

česká kritika literární se víc obírala delikátním prohlémem literární funkčnosti a 

nenechávala jej jen nejemným prstům těch, kdo u nás káží výlučnou morálku na

cionální neho třídní. Bylo hy to tím žádoucnější, že krásná literatura má u nás dě

dictvím po dohě obrozenecké stále ještě privilegované postavení na úkor literatury 

naukové a úvahové. 

Jestliže se pokusíme poměrem k životu jako nejdůležitějším kriteriem funkčním 

měřiti českou kulturní tradici v celé její šíři, odkryjeme v ní ještě jiný rozpor. Od 

počátku byla česká kulturní práce zamířena na prospěch celku a pro dobro národa 

se nešetřilo námahy a obětí. Úžasný pokrok, který jsme za posledních sto let uči
nili ve všech oblastech národního života, je výsledkem neúmorné a odříkavé práce 

mnoha set jednotlivců, známých i neznámých. Nepřehání se, když se říká, že jsme 

národ dříčů. Ale ruku v ruce s houževnatou pracovitostí jde u nás také silný sklon 

ke kvietistickému idylismu. Radost z životní ustálenosti a ze šťastného klidu, 

který nezná starostí, vyzářuje z četných mistrovských děl našeho umění slovesné

ho, výtvarného i hudebního, a teplo, které nás při jejich prožívání zalévá, dosvěd

čuje, že je v nich zachycena podstatná část národního cítění. Schopnost klidného 

štěstí je velký dar a sváteční chvíle bezstarostné pohody jsou pro pracovitý život 

takovým dobrodiním, jako dešť pro vyprahlou zem. Angličané říkají, že musíme 

lenošit a snít, ahychom mohli tvořit. Ale něco jiného jsou sváteční chvíle šťastného 

oddechu a něco jiného životní metoda vyježděných kolejí. Malá odvaha k novým a 

velkým koncepcím nám snad ani tolik nevadila před válkou, nehoť v mikrokosmu 

našeho tehdejšího života se málokteří z nás dostávali na místa, kde bylo potřehí 

řešit nezvyklé situace rychlým a odpovědným rozhodováním. Žilijsme tehdy hodně 
za větrem, klidným, ale neslavným životem provincie. Hubovali jsme na Vídeň, že 

ve všech důležitých věcech rozhoduje sama bez nás, ale málo jsme cítili, že při tom 

nejde jen o zkracování našich práv, nýhrž že se nám tím také odpírá sílivý vliv 

odpovědných posic. Tradiční metody drobné práce vystačovaly na pomalý národní 

výhoj a na velké koncepce tvůrčí nebylo ve veřejném životě ani místa, ani 

chuti. Všecko, co nehylo mimořádným vypětím sil, mělo u nás drobné měřítko a 

kdo se tehdy vrátil k nám ze západních zemí, byl udiven zasněným lyrismem i nej

větších našich měst. Převratem se to všecko změnilo. Nutnost drobné práce nepře

stala, ale státní samostatností na nás přešlo také všechno rozhodování a všechna 

odpovědnost, a to v poměrech z velké části nových a zhusta velmi svízelných. Ob

stáli jsme v této těžké zkoušce posud kupodivu dobře, ale bylo hy neupřímné si ne

přiznat, že největší zásluhu o to měla naše tradiční schopnost neúnavné a obětavé 

práce v drobném měřítku. N ezůstaIi jsme bez vůdců s darem velké a tvořivé kon

cepce, kteří si získali úctu všeho světa, ale převážná část naší vzdělané vrstvy ne

dovedla s novými úkoly tak na ohrat duševně vyrůst, jako vyvolení jednotlivci. 

Metoda vyježděných kolejí ožila s dvojnásobnou silou, sotva pominul tlak nejna

léhavější nutnosti, a ti, kdo správně vidí, že v tuhé evropské a světové konkurenci 

se hudeme moci udržet jen zvýšenou dynamičností ve všech oblastech myšlení ajed

nání, musí ve svých akcích přemáhat nebezpečně velkou mrtvou váhu setrvač

nosti, nepochopení a zlé vůle. Příkladů je možno nalézti dost v naší veřejné správě, 

v našem životě vědeckém i v našem světě podnikatelském. Všude lze konstatovat 

velké množství poctivé, drobné práce, ale průbojných myšlenek a smělých kon

cepcí je všude málo a zhusta se k nim jeví netoliko netečnost, nýbrž přímo odpor. 

Právě proto bývá často u nás nutno k dosažení týchž výsledků vynaložiti mnohem 

více práce než v zemích, kde smysl pro účelnou organisaci funguje hladčeji. 

Protože dnes platí víc než jindy a pro nás vzhledem k naší situaci dvojnásoh,~ že 

kdo nejde kupředu, zůstává vzadu, je potřebí tuto statickou tendenci v našem cítě

ní a myšlení přemáhat co nejusilovněji. Skvělé výjimky ve všech oborech dokazují, 

že její převaha u nás je dočasná. Pominou-li příčiny, které k ní vedou, pominou 

jistě i jejich následky. Jedna z nich, nedostatek příležitosti k samostatnému a dů

ležitému rozhodování, zmizela už s naší politickou nesamostatností. Druhá, nemé

ně závažná, počíná mizet. Je to rys konservativního venkovanství a v sobě spoko

jeného maloměšťáctví, kterým platíme za výhody, je~ nám poskytla a poskytuje 

převaha lidového elementu v složení národa. V době jose:finské germanisace zacho

valy lidové vrstvy náš národ při životě a také dnes j sou zárukou naší národní pev

nosti. Bylo výstižně řečeno, že jsou jako tráva, kterou i nejprudší bouře jen na čas 

přitiskne k zemi, kdežto vysoké stromy vytrhá z kořenů a poláme. Je však jistě 

i v jejich zájmu, aby z míst, na nichž se o něčem důležitém rozhoduje, bylo u nás co 

nejdříve vytlačeno samolibé nebo umíněné setrvávání ve vyježděných kolejích, 

které bývá znakem těch, kdo vyšli jenom na nějaký krok z malých poměrů. To lze 

u nás stále ještě Často pozorovat. Spolehlivosti našich úředníků v drobné práci dě
kujeme na příklad za to, že se při převratu podařilo hladce provést administrativní 

změnu v českých zemích a v době poměrně krátké podchytit administrativně Slo

vensko, ale zato na vedoucích místech samostatného státu, kde je potřebí iniciati

vy, pružnosti a odvahy, jejich schopnosti ve srovnání s kolegy říšskoněmeckými 

(alespoň z doby před válkou) nebo anglickými často hodně selhávají. Nejinakje ve 

světě podnikatelském a vědeckém. Schopnost organisátorskou a velkorysost je 

všude třeha připojit k naší tradiční pracovitosti a k naší spolehlivosti v drobném. 

Náš venkov na štěstí už přestává býti (alespoň v krajích pokročilejších) starým ven

kovem, neměníéích se zvyků a ustálených pracovních metod, a ačkoli Zlín je mezi 

českými městy jen jeden, probouzejí se také naše maloměstské ulice ruchem mo

derních komu~ikačních prostředků z dávné své ospalosti. Dělnictvo, sociálně probu-
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zené, je samo sebou element hybný, a tak je naděje, že v budoucnosti se náš dorost, 

ať vyjde odkudkoli, bude stavět k problémům života svého i veřejného energicky 

a bez bázně před věcmi nezvyklými. Velmi mnoho bude ovšem záležet na výchově, 

zejména na výchovné praksi škol středních a vysokých. Nedá se popřít (a všichni 

kompete.ntní kritici jsou v tom zajedno), že naše vyšší školy (snad s výjimkou ně

kterých středních škol odborných) životní energii ve svých odchovancích spíš utlu

mují než posilují. Vina je v učebních osnovách a zkušebních řádech, které určují 

způsob školské práce, i v profesorech, kteří tyto osnovy a řády praktikují, a chyba 

záležÍ v tom, že se nechápe, že vědění pouze poznatkové je věc čistě statická, a že 

dynamické je jedině myšlení. Jistě by pomohlo, kdyby se na našich školách po 

způsobu anglosaském myslilo více na výchovu a nikolijen na vyučování. Poznatko

vý fanatismus našich škol je původu zřejmě německého a je proto kupodivu, že se 

proti reformám, které jej hledí trochu potlačit, bojuje vždycky důvody vlastenec

ký,mi. Výchova na našich školách středních a vysokých musí být vedena nejen 

snahou o to, aby se náš vzdělaný dorost vyznačoval pravou myšlenkovou kulturou, 

nýbrž i o to, aby se kladně stavěl k životu a aby věřil ve svůj stát a v jeho rámci ve 

svůj národ. Encyklopedické vědění nám nepomůže, nebudou-li naši mladí lidé 

umět myslit po svém, a nedovedou-li se s chutí a energií vepnout do života svého 
národa. ? 

V kulturním třídění křesťanské Evropy mezi Byzancí a Římem přiklonil se náš 

národ před více než tisíci lety k Římu. Přihlásil se tím k orientaci západní a zůstal 
jí už věren. Projevilo se to ve směsi cizích kulturních vlivů, s nimiž se na své cestě 

dějinami musil vyrovnávat, aťje přijímal nebo sejim vzpíral. Nejčastějitobyl ovšem 

vliv německý, neboť do oblasti německé proniká naše území jako táhlý klín a 

s Němcijsme po staletí vedli zápas o svou národní existenci. Vždycky se s nimi naše 

cesty ovšem nepřátelsky nekřížily. Knížeti Václavu se dnes přičítá za velkou zá

sluhu, že dovedl vztahy Čechů k německé říši upravit kladně a v druhé polovici čtr
náctého století se česká i německá kultura v Čechách současně vzepjaly k nebývalé 

výši. Tehdy arci u nás působily už také silné kulturní vlivy francouzské a později 

i ánglické. Husitství z důvodů ideových se obrátilo proti Němcům, ale .na počátku 

století sedmnáctého podlehli zas už protestanté čeští i němečtí bok po boku moci 

habsburské a společně za svou porážku trpěli. Habsburský režim po Bílé hoře 

tento poměr zase rozvrátil. Od konce osmnáctého století zápasí Čechové vědomě 
proti vídeňské germanisaci a jejím následkům, a ačkoli ještě v první polovici století 

devatenáctého se obě národnosti na čas spojují zemským vlastenectvím v obraně 

práv království Českého proti centralismu Vídně, od roku 1848 se jejich cesty poli

ticky zcela rozcházejí. Německá kultura, od polovice století osmnáctého bo

hatě rozkvetlá, tím na český život arci působit nepřestala. Její vliv byl patrný už 

v samotném hnutí obrozenském a také později ustupovala jeho převaha v jednot-

Hvých oblastech duševní tvorby jen pomalu. Znatelné přihlížení ke kulturnímu 

světu románskému a anglosaskému nastává v literatuře teprve Vrchlickým, 

Zeyerem a Sládkem, v myšlení vědeckém teprve Masarykem. Obnova státní samo

statnosti byla převratem i v našich vztazích ke kulturní cizině. Přestal tlak němec

ky řízeného Rakouska a z vlastního názoru jsme počali důkladně poznávat země, 

o kterých jsme dřív až na řídké výjimky jen slýchali nebo čítali. Tím nám teprve 
bylo umožněno tvořit si o cizině střízlivý, který ani nezbožňuje ani se bez 

důvodu nedívá spatra, a nastal čas, abychom si kladli otázku o prospěšnosti cizích 

vlivů vůbec a o užitečnosti jednotlivých vlivů zvlášť. Vyskytly se opravdu hlasy, 

že máme v zájmu národní svébytnosti vymýtit ze svého života všecky cizí vlivy a 

uzavřít se jen ve svém vlastním prostředí. Je to mínění nesprávné. Teorie čisté ná

rodní svébytnosti je omyl stej ně jako teorie. čisté rasy a ti, kdo nám radí, abychom 

se jí řídili, hlásají vlastně maločešství, které chce vědomě zůstat při zemi a v sebe 

schoulené i v době, kdy nám všecko přikazuje, abychom rostli. Nám je naopak za

potřebí silného světového vzduchu, abychom unikli nepravé idyle vyježděných kom 

lejí a spokojené nehybnosti. Palacký i Masaryk prošli cizím prostředím a cizími 

vlivy a jejich rozhled se tím rozšířil a odvaha k myšlení a činu posílila. Také nám 

hodně pomůže v boji proti provinciálnosti, která na nás stále ještě číhá ze všech 

koutů, záměrný a poučný styk s cizinou. Nebojme se o češství mladých lidí, které 

posíláme do ciziny. Často si je uvědomí teprve ve styku s cizím prostředím. Neza

pomínejme, že Dickens psal své Zvony, tak naveskrz proniklé atmosférou londýn

ských plÍskanic, v Janově a Ibsen svého Branta i Peera Gynta v Římě. Velká vý

hoda naší dnešní situace záleží v tom, že se mnohem samostatněji než dříve může

me postavit k vlivu německému. Jistou výsadu' si podrží i dále, neboť Německo je 

nejbližší velká kulturní země a jeho jazyk je u nás z cizích řečí nejznámější, ale 

Francie, Anglie, Spoj ené státy a zmodernisované Rusko, k nimž se nám teď otevřela 

přímá cesta, mohou jej při dobré kulturní politice znamenitě vyvážit. Pro po

učení si můžeme ovšem jít vždycky jako rovný k rovnému i do Německa, neboť 

ten, kdo je si sám sebou jist, si může vybírat pomoc a posilu podle vlastního uvážení 

kdekoli. Nemusíme se ani bát, že půjdeme k cizímu světu s prázdnýma rukama. 

Již před válkou jsme vytvořili hudební díla a lyriku, které si dobyly uznání ciziny, 

a v Dobrovském, Purkyňovi a Šafaříkovi jsme měli hned na počátku svého novo

věkého vývoje vědecké budovatele evropského významu. Teď, když nám samo

statnost uvolnila tvůrčí síly, vzrostl náš přínos do společné pokladnice kulturních 

národů a poroste jistě v budoucnu ještě rychleji. 

Jsme teprve na samém prahu svého nového vývoje. k němuž celá doba od obrození 

až po převrat byla pouhou přípravou. Prošli jsme jejími stupni kupodivu rychle 

a dosáhli jsme výsledků, které vzbuzují úctu. Tam, kde na počátku osamělý hlou-
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ček vzdělanců křísil nár.odní věd.omí v pr.ostém lidu, stál na k.onci .organis.ovaný 

nár.od se všemi pr.ostředky k plnému živ.otu a h.ot.ový ujm.out se své státní sam.o

statn.ostÍ. Je pravda, že z d.oby přípravné uvízly, jak byl.o sh.ora bez zakrývání vy

l.ožen.o, na naší kulturní tradici některé ned.ostatky, ale t.o js.ou ned.ostatky nik.oli 

byt.ostné, nýbrž dané výv.oj.ovým stadiem a pr.ot.o p.omíjivé. Všeck.o .ostatní js.ou 

příznaky a .ok.oln.osti pr.o nás příznivé. Vyrůstáme symbi.os.ou se Sl.ováky v nár.od 

střední velik.osti, žijeme na půdě pr.ohřáté .od tisíciletí kulturním úsilím předků 

a t.o, c.o jsme d.okázali před převratem, nám d.odává duvěry ve vlastní průb.ojn.ost. 

I první stránky dějin našeh.o .obn.ovenéh.o státu svědčí pr.o nás. Začali jsme d.obře 

a začali jsme správně. P.oznali jsme, že .osud nám přikázal mír a dem.okracii., neb.oť 

jedině v míru se budeme m.oci plně r.ozvin.out a jedině dem.okracií můžeme využít 

své šir.oké a sp.olehlivé lid.ové základny. Dem.okracie .ovšem ukládá nár.odu těžší p.o

vinn.osti, než kterýk.oli typ vlády aut.oritativní. Každý je v ní .odp.ověden a pr.ot.o 

.od každéh.o je p.otřebí vyžad.ovat p.octiv.ou práci a r.ozumný a spravedlivý úsudek. 

Mravní kvality, jichž je třeba, aby tent.o p.ožadavek byl splněn, nám nebyly .ode

přeny. Práce našich .obr.oditelů svědčí .o velké mravní síle a v padesátých a šedesá

tých letech minuléh.o st.oletÍ byla spravedliv.ost našeh.o nár.odníh.o úsilí tak zřejmá, 

že se p.octiví Němci z vlastní vůle k nám přidávali, ačk.oli jsme byli nár.od chudý a 

p.otlačený. Ve jménu těcht.o mravních h.odn.ot naší nár.odní tradice byl veden i p.o

slední náš b.oj .o sam.ostatn.ost a pr.ot.o byly vtěleny jak d.o pr.ohlášení naší nezá

visl.osti, tak d.o ústavy našeh.o .obn.ovenéh.o státu. J s.ou ne.odlučiteln.ou částí našeh.o 

kulturníh.o dědictví a zavazují nás také pr.o bud.oucn.ost. Opřeme-li se .o ně, můžeme 

být jisti, že nám naše vr.ozené nadání a naše prac.ovit.ost d.obud.ou vynikajícíh.o 

místa mezi nár.ody Evr.opy a celéh.o světa. 
VILÉM MATHESIUS 
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