
_smlouvách, není prací ani nezajímavou a nevděčnou, ani neužitečnou zejména tam, kde stále ješt~ 
slyšíme mluvit o »osvobozenských legendách«. Dr. Stloukal podjal se této práce s láskou a jeho knížk 
uspokojí jak pokud jde o vlastní studii (Masarykovy představy o možnosti uskutečnění českého stát: 
v době před válkou, o vládní formě a dynastické o~ázce přÍštího státu, o rozsahu českého státu a jeho 
hranicích, o mezinárodních vztazích samostatných Cech, o vnitřním vybudování státu, otázkách hospo
dářských, finančních, správních, menšinových a j. a o názvu přÍštího státu), tak i pokud jde o výbor 
nejzávažnějších dokumentů, z nichž při své práci vychází. . Třeba s ním souhlasiti také v tom, praví-li, 
že ví, že to není zpracování konečné, že dokumenty bude lze rozhojniti a výklad zpracovati obšírněji 
a podrobněji, že však v podstatě se tím na základní koncepci mnoho asi nezmění (str. 11). 

Dr. Stloukal konstatuje v úvodu, že neví, jsou-li v celém dlouhém životě našeho prvního presi
denta chvíle pohnutější než ony, v nichž se mu vynořovala představa příštího československého státu. 
Vyhnanec, pronásledovaný zvědy a úklady nepřátel, staví jako čirý snílek vzdušné zámky svých vidin 
uprostřed rozpoutaných živlů světových... »A přece to nebyly vzdušné zámky z pohádky! Představy 
Masarykovy byly skutečností, třeba ještě neuskutečněnou, protože byly vytýčeny vírou a budovány 
prací, jaké je schopno jen srdce hluboce věřÍcí, láska odevzdaná na život a na smrt. Přesvědčení o právu 
a spravedlnosti českých nároků na samostatnost, mravní síla, kterou Masaryk v celém svém životě 
a při všem svém konání vždy tolik zdůrazňoval, hluboké vědomí odpovědnosti před sebou samým 
i před budoucností vedly jeho kroky od prvního odjezdu za hranice až do vítězného návratu, kdy vstu
poval do samostatných Cech jako první jejich president, jemuž celý národ jásal vstříc jako osvobo
diteli« (str. 9). A v závěru praví: »Srovnáváme-li Masarykovy představy o příštím státě v jejich celku 
se skutečností, jak byla mírovými smlouvami a pozdějšími dohodami kodifikována, můžeme směle Nd -
a není to jistě nikterak na újmu vůdci zahraničního odboje - že skutečnost převýšila v mnohém prvotní 
a z části i poslední představy. Ale přes všechny tyto změny k dobrému i ke zlému byla československá 
samostatnost vybojována v podstatě tak, jak si ji Masaryk již na počátku války představoval. To je fakt, 
který zaslouží, aby byl zdůrazněn. Bylo to proto, že Masaryk se nikdy nedal unésti fantasií jako mnozí 
na př. v Rusku, že žádal důsledně pro svůj národ jen to, co bylo spravedlivé. Nechtěl křivdit jiným, 
nechtěl spláceti křivdy, spáchané na svém národu v minulosti křivdami jiným národům v budoucnosti. 
V tom byla síla a přesvědčivost jeho důvodů, jimiž se mu podařilo získati pro svůj cíl mocné spojence 
západní i onoho bezejmenného spojence, který tvořÍ mezinárodní syědomí, existující přese všechny intriky 
diplomacie a politiky jako mocný činitel v životě národů i států« (str. 69). Masaryk nikdy nezapomínal 
na důvody lidské, nedal se nikdy strhnouti běsněním válečným. »V této mrayní síle bylo tajemství 
jeho úspěchu téměř zázračného, úspěchu, jakého nedosáhl žádný ze starých českých králů« (str. 70). 

Knížka Stloukalova je velmi pěkně vypravena a její věnování »Tomáši G. Masarykovi, který je 
ve dvojím smyslu přední mezi budovateli státu: jako vůdce ~ahraničního odboje a jako první pre~ident 
Republiky, k památnému dni 7. března 1930« stejně jako prohlášení autorovo: »Politický klub Cesko
slovenské Národní Demokracie, který se thema mnou navržené rozhodl vydati ve svých »Bílých 
knihách«, připojuje se tak svým způsobem do řady těch, jimž oslava vzácného výročí presidenta re
publiky není pouze příležitostí k laciné gratulaci, nýbrž v duchu Masarykově podnětem ku práci a pře-
mýšlení« - zavazují. A. Klimt. 
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Vyda'Vatelé: Dr, Jarosla'V Krejčí a Vilém Koudelka, Odpovědný redaktor Vilém Koudelka, Revue »Moderní stát« vychází jednou měsfr 
s výjimkou dvou prázdninových měsíců. Celoroční předplatné v tuzemsku Kč 100'-, Jednotlivá čísla Kč 12'-, dvojčísla Kč 18'-. ro 
cizozemsko zvyšuje se předplatné o poplatky poštovní na fočních Kč 115'-, Kdo si ponechá ukázkové číslo, považuje se za odběr~ 
Odbírání časopisu přestává jen písemnou výpovědí. Pouhé vrácení výtisku nestačí. Novinová sazba povolena řed, pošt a tele~lI&-

č. j. 85.224jVn.-28. Toto číslo vyšlo v měsíci květnu 1930. Tiskem Státní tiskárny v Praze. 
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