
proti vlastnímu státu a nemohou je chrániti proti důsledkům nového řádu v Evropě, proti nezadrži
telnému postupnému vývoji, znamenajícímu lepší zrovnoprávnění všech národností a všech občanů 
podle zásluh a práce každého, zdůrazňuje autor. Jelikož v moderním státě vybudovaném na principu 
demokratickém rozhoduje většina, třeba, aby též většina znala vyšší morální zákon a aby respektovala 
individuelní práva jednotlivců a menšin. »Také menšiny mají · právo na svobodnou existenci a jejich 
postavení ve státě nemůže býti rovno nevolnictví, i když snad nepomáhaly tvořit s ostatními smlouvu 
společenskou« (str. 248). Demokracie musí respektovati každou menšinu jako stát v zárodku, aniž 
ovšem může jí obětovati přítomnost, t. j. stát existující. Demokratický stát je povinen vyjíti co nejdále 
vstříc požadavkům svých občanů po individuelní svobodě v míře, která by neohrožovala jeho vlastní 
existenci. Podle autora nelze o tom pochybovati, že v Československu jsou dány veškeré předpoklady 
k národnostnímu smíru, neboť tu žijí vedle sebe v hranicích společného státu národnosti stojící přibližně 
na stejné kulturní výši. »Československý národ šťastně překonav vlastní silou překážky stavící se 
v cestu jeho samostatného vývoje, musí dnes vyvarovati se chyby, do níž upadl na konec německý 
idealism, t. j. nesmí se domnívati, že je národem vyvoleným, byť i tato zásada měla býti aplikována 
pouze v hranicích vlastního státu. Musí zůstati věren zásadám národnostní snášenlivosti, ke kterým 
se tak slavnostně hlásil v době revolučního nadšenÍ. Musí dokázati, že výstřelky nacionalismu jsou 
pouze automatickými reflexy sebeobrany, a musí si konečně být vědom, že k tomu, aby zmonopolisoval 
stát pro sebe, nemá oprávnění ani svou číselnou převahou, ani z toho titulu, že území státní je jeho 
historickým sídlištěm. Jeho vůdčí úloha ve státě musí být přirozenou funkcí kulturní, kterou osud 
jemu svěřil k tomu, aby byl spolu s ostatními západními Slovany pojícím článkem mezi východem 
a západem. Tuto funkci nemůže od něho žádná jiná národnost obývající československý stát převzíti. 
V tom jest jeho dějinné poslání a v tom jest jeho oprávnění k tomu, aby duševně československý 
stát řídil. Demokratické metody důsledně aplikované uvnitř státu určí nutně též směrnice zahraniční 
politiky československého státu, jehož hlavním úkolem je a bude přispěti ze všech sil k vybudování 
demokratického společenství států« (str. 259-260). 

Takové jest myšlenkové jádro zajímavého spisu Fierlingerova, jenž zasluhuje, aby byl hojně čten 
už pro svou aktuálnost. Dodatkem budiž uveden ještě autorův soud o fašismu. Fašismus je si podle 
autora vědom toho, že upevnění demokratického řádu znamenalo by jeho neodvratný pád, a proto, 
aby řád takový znemožnil, neodmítá ani spojenectví sovětského Ruska a skýtá nám tak obraz para
doxní koalice dvou antidemokratických, v podstatě však rozdílných světů. Fašismus, který se postavil 
do služeb slepého nacionalismu, chce zastaviti nezadržitelný vývoj Evropy k demokratické organisaci. 
Je hrází z písku, která chce vzdorovat příboji moře. »Přes hluboké rozpory«, praví autor ke konci 
knihy, »jimiž je tak bohat život lidí a národů, lze tudíž tvrditi, že jsou tu určité síly určující náš vývoj 
k stále větší soudržnosti. Otázka národnostní spěje k svému řešenÍ. Jednota světa se přece jen usku
tečňuje a to nejen snad po stránce dopravní techniky, nýbrž též po stránce organisace všech těch sil, 
které život udržují« (str. 338). 

Jest jen litovati, že autor neopatřil spis příslušnými rejstříky. A. Klimt. 
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